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 مـةمـقـدّ 

ّ٘ؼ١َ      حُليحػ٢ ٓخ٤ٛش ٝٝظ٤لش حٓظ٘خىح ا٠ُ آػَٗخ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُزلغ ٓظؼِوخ رخُوطخد حُ

ٍؿزش ٝطوي٣َ ٝط٤٤ِٔ، ألٕ ٗؼ٣َظٚ طظ٤ق ُِ٘خػَ ك٣َش حإلريحع، ٝحرظٌخٍ أٓخ٤ُذ ؿي٣يس ٌُِظخرش. 

طِي حألٓخ٤ُذ حُظ٢ ال طزٞف رُٜٔٞش رؤَٓحٍٛخ، ٌُٖٝ طظَى ٓـخال ٝحٓؼخ ُِزخكغ ك٢ حُيٍحٓش 

رش هٜي حٌُ٘ق ػٖ أٗظٔظٜخ ٝحُظل٤َِ ٝحُظؤ٣َٝ، ٝطـؼِٚ ٣و٤ْ ٍٝحر٢ ر٤ٖ ػ٘خَٛ حُٔوخٍ

 ح٤ٌُِ٘ش ٝحُيال٤ُش، ٝػٖ حُظلخػالص حُوخثٔش ر٤ٜ٘خ.

ّٝؿٚ حٛظٔخٓ٘خ ا٠ُ ىٍحٓش ٗؼَ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، ػطخإٙ ٝاٟخكخطٚ ٝحُظِحٓٚ ٤١ِش ّٓيس طلٞم   

حُظ٢  أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش، ٣ظَؿْ ًُي ٗظخؿٚ حُٞحكَ حُٔظ٘ٞع حُوٜخثي ٝحُٔظؼيى حُؼ٘خ٣ٖٝ ٝحُٟٔٞٞػخص

حٛ٘ال طوِٞ ٖٓ أ٤ٔٛش  َّ . شك٢ ٠ٓخ٤ٜٓ٘خ ٝىالالطٜخ، ٝال طٌ٘ ػٖ ؿٔخ٤ُخص حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش حُ

ٝهغ حهظ٤خٍٗخ ػ٠ِ ى٣ٞحٗٚ حُّٔٞٓٞ )أػَحّ(، ح١ٌُ ٛيٍ ٓ٘ش أُق ٝطٔؼٔخثش ٝٓزغ ٝٓزؼ٤ٖ 

خُٔزيع ال ك( ٤ُِٔالى، ٢ٛٝ كظَس ٤ُ٘ٓش طظ٢ٓٞ طو٣َزخ ٓٔخٍ طـَرظٚ حإلريحػ٤ش حُؼ٣َش. 1977)

 ػ٠ِ هزَطٚ.   ؼي ٍَٓٝ ٝهض ًخفٍ ٣ٌظٔذ أِٓٞرٚ حُوخٙ اال ر

حُوٜخثٚ حُل٤٘ش حُ٘ٞػ٤ش حُظ٢ حػظٔيٛخ ٓلٔٞى  إ ٌٛٙ حًٌَُٔس ٓلخُٝش ٜٓ٘ـ٤ش ٌُ٘ق     

ى٣ٍٖٝ ك٢ )أػَحّ( ٝرلغ ػٖ ػ٘خَٛ ٗؼ٣َظٚ، ٌٝٛح ٣ٔظيػ٢ رخ٠ٍَُٝس ٜٓ٘ـخ ٣ظز٠ّ٘ 

حألِٓٞر٢ ح٤ُُٞٔ٘ش، ٣ٝٔظ٘ي أًؼَ ا٠ُ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش. ٌُح ُْ ٣ٌٖ حهظ٤خ١ٍ ُِٜٔ٘ؾ 

حهظ٤خٍح ػ٘ٞحث٤خ، ٝاٗٔخ ػٖ ه٘خػش ٝا٣ٔخٕ رطَم طل٤ِِٚ ٝٗٞػ٤ش ٗظخثـٚ، ٣ٝظ٤ق ُِزخكغ ك٣َش 

 ك٢ ك٤ًَش حُوَحءس، ٣ٝلظق ُٚ آكخهخ ال طلّيٛخ حُٔوخ٤٣ْ حُٔؼ٤خ٣ٍش ٝال حُوٞح٤ٖٗ حُٟٞؼ٤ش. ٣ظـ٠ِ 
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هظ٤خٍ آ٤ُخص ًُي ك٢ ٗٞػ٤ش حُيٍحٓخص حألِٓٞر٤ش حُ٘وي٣ش َٝٓٝٗظٜخ ٝحٗلظخكٜخ ػ٠ِ آٌخٗخص ح

 اؿَحث٤ش أًؼَ طؼِوخ ر٣ٜٞش حُوطخد حُ٘ؼ١َ. 

ٌُح كبٗ٘خ ك٢ ٓلخُٝظ٘خ ٌُِ٘ق ػٖ أِٓٞد ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ حٍطؤ٣٘خ إٔ ٗؼظٔي      

ٍ ٜٓطِق حألِٓٞد ك٢ حُ٘وي  ّٞ ػ٠ِ هطش طظؤُق ٖٓ أٍرؼش كٍٜٞ، ٣ظ٘خٍٝ حُلَٜ حألٍٝ طط

ا٠ُ ُلظش حٛطالك٤ش حكظٞطٜخ حُزالؿش ك٢ أٍٝ  حألىر٢ ٖٓ ٓـَى ُلظش ٓؼـ٤ٔش ك٢ ا١خٍ حُِـش

حألَٓ، ٝا٠ُ ٜٓ٘ؾ طل٢ِ٤ِ ُِٜ٘ٞٙ حألىر٤ش ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف. ُوي كخُٝ٘خ ك٢ ٌٛح حُلَٜ 

حٌُ٘ق ػٖ حُٔؼخ٢ٗ حالٛطالك٤ش حُظ٢ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ ُلظش أِٓٞد ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُظَحػ٢ 

لظش ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ ٝػ٘ي حُؼَد أٛخُش ٝىالُش، ِٝٗع حُٔظخٍ ػٖ حُٔلخ٤ْٛ ح٣ًَُِٔش ُظِي حُِ

حُٔليػ٤ٖ. ٝك٠ال ػٖ حُزٞحىٍ حأل٠ُٝ ُ٘٘ؤس حألِٓٞر٤ش، كبٗ٘خ ططَه٘خ ا٠ُ حَُإٟ حُٔظزخ٣٘ش ك٢ 

 ىٍح٤ٓش حألِٓٞد، ٝارَحُ أىٝحطٜخ حإلؿَحث٤ش ١َٝم طل٤ِِٜخ. 

ّٜٚ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ُِزلغ ك٢ ؿٔخ٤ُش حإل٣وخع حُ٘ؼ١َ، اً طؼّي حُز٤٘ش حُٜٞط٤ش حإل٣وخػ      ٤ش ه

ُِؼَٔ حُ٘ؼ١َ حُؼَٜ٘ حأل٢ُّٝ حُزخٍُ، رٞٓخ١ظٚ ططلٞ أكٌخٍ حُ٘خػَ ٝأكخ٤ٓٔٚ ا٠ُ حُٔطق  

ٝرٚ طظٌَ٘ حُؼزخٍحص حٌُٔظٞرش ٝطؤهٌ أٗظٔظٜخ ٝٛ٘يٓظٜخ، ال٤ّٓٔخ إٔ حإل٣وخع ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ 

ِش ر٠ٔخ٤ٖٓ حُ٘ٚ ٝىالالطٚ، ٤١ٝٝي حُؼالهش رٔ٘ظـٚ. ٖٓ ٛ٘خ كبٕ ٓؼخٗخس  ّٜ حُليحػ٢ ٝػ٤ن حُ

لٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ ه٤٠ظٚ ال رّي إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ أػَ ك٢ ط٤ٌَ٘ حُز٠٘ حإل٣وخػ٤ش ُٜ٘ٞٛٚ. ػْ ٓ

حُ٘ظَ ك٢ طـ٤ِخطٜخ حُؼخٓش ٤ِٔٓٝحطٜخ ٝٛ٘يٓظٜخ، ٝك٢ حُظو٤٘خص ٝحالهظ٤خٍحص حُظ٢ ٣ٔظ٘ي ا٤ُٜخ 

 حُ٘خػَ. 
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ػَٝ حُلَٜ حُؼخُغ حُٔٔظٟٞ حُظ٤ًَز٢ حُزالؿ٢، ك٤غ ًخٕ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ً٘ق حُز٤٘خص      

حُزالؿ٤ش ُِي٣ٞحٕ، ٝحإلرخٗش ػٖ ٤ًل٤ش طلخػَ حُزالؿش ٝحُظ٤ًَذ ك٢ ط٤ٌَ٘ ٍٛٞ ٓلٔٞى 

ى٣ٍٖٝ حُ٘ؼ٣َش، ٝحألٓخ٤ُذ حُٔوظِلش ك٢ ًُي، رٔلخُٝش حُظ٘و٤ذ ػٖ أَٓحٍ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ك٢ 

ا١خٍ حُزالؿش حُـي٣يس، حُظ٢ طٔٔٞ ػٖ كَٜ حُظل٤َِ ٝط٤٤٠وٚ ك٢ ا١خٍ حٌُِٔش حُٞحكيس أٝ 

 حُـِٔش.   

ػٖ طٔخإالص طظؼِن رٔ٘خرغ ٓؼـ٤ٔش ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢  ٣ـ٤ذ حُلَٜ حأله٤َ ٖٓ ًٌَٓط٘خ     

، ٝأٍىٗخ رٌُي ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ حُٔؼخؿْحُي٣ٞحٕ )أػَحّ(، ٝحُظلخػالص حُوخثٔش ر٤ٖ طِي 

حُيالالص حُلخػِش ك٢ حُوٜخثي، ٝحٌُ٘ق ػٖ حُل٠خءحص حُٔظزخ٣٘ش ُؼوخكش ٓظٔخٌٓش، ًٔخ ٣ظـ٠ِ 

ِق حُظ٘خٙ ح١ٌُ ٣ِ٣ق حُٔظخٍ ػٖ حُٔظلخػالص ح٤ُّٜ٘ش ٝػٖ حُٜٔخىٍ ًُي أ٠٣خ ك٢ ٜٓط

حإلريحػ٤ش ُِٜ٘ٞٙ. ٝحكظٟٞ ٌٛح حُلَٜ ًٌُي رلؼخ ك٢ ػ٘خث٤ش حُٔظؼش ٝحُلخثيس ٖٓ ك٤غ ِٛظٜخ 

 ربريحع حٌُظخرش. 

٣ًِّ٘خ حًٌَُٔس روخطٔش رٍِٞص ؿِٔش ٖٓ حُٔالكظخص ٝحُ٘ظخثؾ حُظ٢ طُّٞيص ػٖ ىٍحٓش ى٣ٞحٕ      

أٓخ٤ٓش، ًٌَٗ ٜٓ٘خ:  َٓحؿغحُظ٢ حٓظ٘يص ك٢ رؼيٛخ حُٜٔ٘ـ٢ ٝحُٔؼَك٢ ا٠ُ  )أػَحّ(

)حألِٓٞر٤ش ٝحألِٓٞد( ُؼزي حُٔالّ حُٔٔي١، ٝ)ػِْ حألِٓٞد، ٓزخىثٚ ٝاؿَحءحطٚ( ُٜالف 

 ك٠َ، ٝ)حألِٓٞر٤ش، حَُإ٣ش ٝحُظطز٤ن( ٤ُٞٓق أرٞ حُؼيّٝ.

يحى ٌٛٙ حًٌَُٔس طظِوٚ ٝألٕ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٓٔئ٤ُٝش كبٕ ٛ٘خى ٛؼٞرخص ٝحؿٜض اػ     

أٓخٓخ ك٢ ٛؼٞرش حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُيٍحٓخص حُظ٢ طوٜٜض ك٢ ٓوخٍرش حُوطخد حُ٘ؼ١َ 

 حُليحػ٢ ٖٓ ٝؿٜش أِٓٞر٤ش طظْٔ رخُـّيس ٝحُؼٔن.
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١ٌَٗ ٝحٓظ٘خ٢ٗ ا٠ُ ًَ ٖٓ أْٜٓ ك٢ اٗـخُ ٌٛٙ حًٌَُٔس ٖٓ ه٣َذ ٖٝٓ رؼ٤ي، ٝا٠ُ ًَ      

ٝأهٚ رخًٌَُ أٓظخًٗخ حُٔلظَّ ٜٓطل٠ ىٍٝحٕ   ٖٓ ّٓي ٣ي حُؼٕٞ ك٢ َٓحكِٜخ حُٔوظِلش،

ح١ٌُ ٍحهذ ٌٛح حُؼَٔ ٍٝػخٙ ٖٓ ريح٣ظٚ ا٠ُ إٔ أهٌ حٌَُ٘ ح١ٌُ ٛٞ ػ٤ِٚ، كِٚ ؿ٣َِ حٌَُ٘ 

 ٝحُؼَكخٕ، ٝهللا ٢ُّٝ حُظٞك٤ن.  

 2009جىَهُخ  8انجىَشح فٍ:                                                                            

 َـذـٍ عـؼـذوٍَحُطخُذ:  
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I. :األعهىة 

 األعهىة فٍ انًجبدث انؼشثُخ انزشاثُخ: .1

  خ:فٍ انهغاألعهىة 

ُْ طٌٖ ًِٔش )أِٓٞد( حُؼَر٤ش ٤ُٝيس حألُٓ٘ش حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش، ٝاٗٔخ طٔظي ؿٌٍٝٛخ ا٠ُ حُؼٍٜٞ 

حأل٠ُٝ حُظ٢ ظَٜ ك٤ٜخ حُ٘ظخؽ حألىر٢ حُؼَر٢، ك٤غ ٍٝىص ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئُلخص حُظَحػ٤ش 

حُِـ٣ٞش ٝحألىر٤ش ٝحُٔؼـ٤ٔش، ًٝظذ حُ٘وي ٝحُزالؿش. ٝططٍٞص ٌٛٙ حٌُِٔش ػزَ حألُٓ٘ش 

 ظؼخهزش ٖٓ حُِـش ا٠ُ حالٛطالف ططٍٞح ٓظؼيى حُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔلخ٤ْٛ.حُٔ

ٟٖٔ حُـٌٍ ) ِٓذ ( ح١ٌُ ٣لَٔ ػّيس  الرٖ ٓ٘ظٍٞؿخءص ًِٔش أِٓٞد ك٢ ُٔخٕ حُؼَد 

ٓلَىحص ٓ٘ظوش ٖٓ أٓٔخء ٝأكؼخٍ ٝٛلخص، ٝحهظَٕ ٌٛح حُـٌٍ ك٢ حُزيح٣ش رخالهظالّ ٝحألهٌ 

ِذ: ٓخ ١ُُسِٓذ."رخُوٞس. ٣وٍٞ حرٖ ٓ٘ظٍٞ:"... ٝحالٓظالد: حال ٔل هظالّ. حُ
(1)

ٝحهظَٕ ٖٓ   

؛ ك٢ حُظؼ٣َش طخٍس ٝك٢ حالٍطيحء طخٍس أهَٟ:" ًَٝ ٢ٗء ػ٠ِ حإلٗٔخٕ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش رخُِزخّ

َِذ. ٝحُلؼَ: ِٓزظٚ، َٓ َِزٚ، ِٝٓذ حَُؿَ ػ٤خرٚ" حُِزخّ كٜٞ  َٓ أِٓزٚ ِٓزخ اًح أهٌص 
(2)

. ٣ٝوخٍ 

ُِٓزض ٍٝهٜخ ٝأ ٌِذ: اًح ط٘خػَ ٍٝهٜخ"ًٌُي ُِ٘ـَس: " ٝٗـَس ٤ِٓذ:  ُٓ ؿٜخٜٗخ. ٗـَس 
(3)

  . 

٣َٜ حرٖ ٓ٘ظٍٞ ك٢ حٗظوخهٚ ُِـٌٍ )ِٓذ( ا٠ُ ُلظش: أِٓٞد حُظ٢ ٣ًٌَ ك٤ٜخ ٓخ ٢ِ٣:" ٣ٝوخٍ 

ُِٔطَ ٖٓ حُ٘و٤َ: أِٓٞد، ًَٝ ٣َ١ن ٓٔظي كٜٞ أِٓٞد. هخٍ: ٝحألِٓٞد حُط٣َن ٝحُٞؿٚ  

ٝحٌُٔٛذ، ٣وخٍ: أٗظْ ك٢ أِٓٞد ٓٞء، ٣ُٝـٔغ أٓخ٤ُذ"
(4)

 اًح طؤِٓ٘خ ٌٛح حُظؼ٣َق ٌُِٔش  .

 

                                                 
(1)

 .471ص ،1992،  بًنوت 2، دار صادر، ط1د ، لسان العرب، اجمللل الدين زلمد بن مكرم بن منظورالفضل مجا وأب  
(2)

 ..471ص ادلرجع نفسو،   
(3)

 .472ادلرجع نفسو، ص   
(4)

 .473، ص نفسودلرجع ا  
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أِٓٞد كبٗ٘خ ٗٔظوِٚ ٓل٤ٜٖٓٞ حػ٤ٖ٘: أكيٛٔخ ٓ٘طو٢ كو٤و٢ ٣َٛٝق؛ كٜٞ حُط٣َن حُٔٔظو٤ْ 

 َّ ؛ رٔؼ٠٘ حُط٣َوش حُظ٢ ٣ٌِٜٔخ حإلٗٔخٕ ك٢ أػٔخُٚ ٝطَٜكخطٚ ىٝحُٔٔظي، ٝح٥هَ ٓـخ١ُ ٝٓـ

 ًِٝٓٞخطٚ، أٝ حُٞؿٚ ح١ٌُ طظَٜ رٚ. 

حٍطزخ١ حٌُِٔش رٌٜٙ حُٜلش:" ألٕ حألٓي  حُـخكعزَ، ٣َٝ٘ف ًٔخ إٔ حألِٓٞد ٣َطز٢ رخُٔظٌ

٣ِظلض ٓؼخ، ألٕ ػ٘وٚ ٖٓ ػظْ ٝحكي"
(1)

، ٣وٜي حالٓظوخٓش ٝحُٜالرش ك٤ٜخ، رل٤غ ال طوزَ 

ّٚ حُط٣َوش حُظ٢ ال طوزَ  ٝحُٔالكعحالػٞؿخؽ.  ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٣َلخص حأل٤ِٛش إٔ حألِٓٞد ٣و

 حُظـ٤َّحص ك٢ ٓٔخٍٛخ؛ ك٢ٜ ٝحكيس ٝػخرظش.  

  فٍ االصطالح: األعهىة 

ٓلٍٜٞح ك٢ ػيى ٓليٝى ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص  كبٗٚ هي ػَف  اًح ًخٕ حألِٓٞد ُـشًسً 

 ٣وظْ ططٍٞح ًز٤َح ك٢ حُـخٗذ حالٛطالك٢ ٝط٘ٞػخ ك٢ ٓلخ٤ٛٔٚ رٌَ٘ ٝحٓغ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ.

ظش طؼ٣َلٚ حُٔؼـ٢ٔ ٌُِٔش )أِٓٞد( رٔلّٜٞ ٣وخٍد حُٔؼ٠٘ حالٛطالك٢ ٌُٜٙ حُِل ٓ٘ظٍٞ حرٖ

"ٝحألِٓٞد، رخ٠ُْ: حُلٖ. ٣وخٍ أهٌ كالٕ ك٢ أٓخ٤ُذ ٖٓ حُوٍٞ أ١ أكخ٤ٖٗ  ك٤غ ٣ًٌَ:

"ٚ٘ٓ
(2)

، ك٤ـؼِٚ َٓطزطخ رؼ٤ِٔش حُظِلع ٝحألىحء حٌُال٢ٓ، ٣ّٝؼَكٚ رخُلٖ ٣ٝوٜي رٚ ٣َ١وش 

حُظؼز٤َ حُظ٢ ال طوٚ حٌُالّ حُؼخى١ ٝاٗٔخ ًُي ح١ٌُ ط٘ٔذ ا٤ُٚ ٛلش حُلٖ أ١ ح١ٌُ ٣َه٠ رٚ 

 ٠ِ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔظ٤ٌِٖٔ، ك٤ؤط٢ رخُؼـ٤ذ أٝ حُـ٣َذ ك٢ ٣َ١وظٚ. حُٔظٌِْ ػ

ٝاًح ًخٕ ػٔش حطلخم ُيٟ حُؼَد حُظَحػ٤٤ٖ ػ٠ِ إٔ حألِٓٞد ٣َ١وش طؼز٤َ ٜٝٓ٘ؾ طؤ٤ُق أٝ 

 ٤ًل٤ش ُٚ، كبٕ ٗظَطْٜ ا٠ُ ٌٛح حُٔلّٜٞ ٓظؼيىس حألٝؿٚ، ًَٝ ْٜٓ٘ ٣َرطٚ رـخٗذ ٓؼ٤ٖ ٖٓ 

                                                 
 القاىرة 1اذلالل، ط الشامي، دار ومكتبة  ، شرح وحتقيق حيي1، ج 1اجلاحظ،، احليوان، اجمللد ان عمرو بن حبر عثم وأب  (1)

 . 125، ص 2003
 . 473، ص 1ابن منظور، لسان العرب، اجمللد   (2)
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أهَٟ طوظَٕ رٜٔطِق آهَ ٣ٞك٢ ا٤ُٚ ك٢ ٜٗخ٣ش حُِـش أٝ كَع ٜٓ٘خ، ٝهي ٣ٔ٘لٚ ط٤ٔٔش 

ٍث٤ٔش  أٍرغ كجخصحُٔطخف. ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼٔي ا٠ُ ط٤ٜ٘ق ٌٛٙ حَُإٟ ٖٓ أُلخظ أٝ ٓلخ٤ْٛ، ا٠ُ 

 طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 : انفٍ األعهىة/ ( أ

كبٕ ػيىح ٖٓ  ُظؼز٤َ،أ١ حُط٣َوش حُل٤٘ش ك٢ ح ٓؼِٔخ ٍر٢ حرٖ ٓ٘ظٍٞ ٓلّٜٞ حألِٓٞد رخُلٖ،

هظالف ، ٓغ ححُل٢٘ حألىحءطّٞكي ر٤ٖ حألِٓٞد ٝحُظ٢ ٗلٜٔخ؛ حُٔوخٍرش  خٍٝح ػ٠ِٓ حُظَحػ٤٤ٖ

حٌُٔٞٗخص حُـِث٤ش ُِظؤ٤ُق  وٜي رٚال ٣ُ  حألىحء حُل٢٘ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ. ٍٝإحْٛ ٝطؼيى ٗظَحطْٜ

 .٣ٝظٌَ٘ ٣ٝؤهٌ ك٠ٍٞٙ ٣ٞٛٝظٚ ٝاٗٔخ حُوخُذ حُؼخّ ح١ٌُ ٣ظَٜ رٚ حُ٘ٚ كلٔذ

  ػُذ انخطّبثٍ:األعهىة 

      ِٜ ر٤ٖ حألٓخ٤ُذ حػظٔخىح ػ٠ِ حُٟٔٞٞػخص حُٔوظِلش حُظ٢ طئى٣ٜخ، ٣َٟٝ إٔ  طخر٢حُوَ ٣ل

حُٟٔٞٞع ٛٞ ح١ٌُ ٣ليى حألٓخ٤ُذ حُالثوش رٚ ٤ُْٝ ٌَُ ٟٓٞٞع أِٓٞد، ٝاٗٔخ ٌَُ ٝحكي 

ٜٓ٘خ أٓخ٤ُذ، ٝطظْ حُٔٞحُٗش ر٤ٖ أِٓٞر٢ ٗخػ٣َٖ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٣َ١وش أىحء حُـَٝ حُٞحكي 

 –ال ٓلخُش  –٥هَ، ألٕ حهظالف حُٟٔٞٞػخص ٣ٔظٞؿذ لٌْ ػ٠ِ ؿٞىس أكيٛٔخ ػ٠ِ حك٤ُ 

حهظالف حألٓخ٤ُذ. ٣ًٌَ حُوطخر٢ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ:" ٝٛخ ٛ٘خ ٝؿٚ آهَ ٣يهَ ك٢ ٌٛح حُزخد 

، ٝٛٞ إٔ ٣ـ١َ ٌُٝ٘ٚ ٗٞع ٖٓ حُٔٞحُٗش ر٤ٖ حُٔؼخٍٟش ٝحُٔوخرِش٤ُْٝ رٔلٞ حُٔؼخٍٟش، 

ٚ، ك٤ٌٕٞ أكيٛٔخ أرِؾ ك٢ ٝٛق أكي حُ٘خػ٣َٖ ك٢ أِٓٞد ٖٓ أٓخ٤ُذ حٌُالّ ٝٝحى ٖٓ أٝى٣ظ

حى حأل٣خى١  ّٝ ٓخ ًخٕ رزخُٚ ٖٓ ح٥هَ ك٢ ٗؼض ٓخ ٛٞ ربُحثٚ، ًُٝي ٓؼَ إٔ طظؤَٓ ٗؼَ أر٢ ى

ٝحُ٘خرـش حُـؼي١ ك٢ ٛلش حُو٤َ، ٝٗؼَ حألػ٠٘ ٝحألهطَ ك٢ ٗؼض حُؤَ... كبٕ ًَ ٝحكي 

خف ُٔخ  ّٛ  ٌٝٓٛزٚ ٖٓ كالٕ ، ك٤وخٍ: كالٕ أٗؼَ ك٢ رخرٚ ٠٣خف ا٤ُٚ ٖٓ أٗٞحع حألٍْٜٓٞٓ٘ ٝ
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ك٢ ٣َ١وظٚ حُظ٢ ٣ٌٛزٜخ ك٢ ٗؼَٙ"
(1)

. ٣ٝوٜي رٌٜح، حُط٣َوش حُل٤٘ش حُظ٢ طئى١ حُـَٝ، أ١ 

ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣ز٢٘ رٜخ حُ٘خػَ ٟٓٞٞػٚ ًخُٔيف أٝ ٝٛق حُ٘خهش أٝ حُـٍِ رخَُٔأس، ٌٝٛٙ 

ٗخص حُؼَٔ حإلريحػ٢ ُِ٘خػَ، ريءح ٓح٤ٌُل٤ش ُْ طُ  ّٞ ٖ كَٝكٚ لّيى ػ٘خَٛٛخ ألٜٗخ طَ٘ٔ ًَ ٌٓ

ٝٓلَىحطٚ ا٠ُ رلٍٞٙ ٝهٞحك٤ٚ، ٝٛٞال ا٠ُ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص، ىٕٝ حالٓظـ٘خء ػٖ حُـخٗذ 

حُزالؿ٢ ٖٓ ط٘ز٤ٚ ٝحٓظؼخٍس. ٝطظْ حُٔلخِٟش ر٤ٖ  حُ٘ؼَحء ١زوخ ٤ٌُِل٤ش حُظ٢ ٜٗـٜخ ًَ ْٜٓ٘ 

٢ ٢٘ ػ٤ِٜخ حُ٘وي حُؼَر٢ حُظَحػ٢ كٍُِٞٛٞ ا٠ُ ؿَٟٚ ٝكن ؿِث٤خص حُؼَٔ ٝطلخ٤ِٛٚ، حُظ٢ رُ 

 اٍٛخٛخطٚ حأل٠ُٝ رخُوٜٞٙ.

  ػُذ اثٍ لزُجخ:األعهىة 

إٔ ٓلخُٝش طل٤َٔ حُوَإٓ ٝكٜٔٚ طٔظٞؿذ ػ٘ي ٛخكزٜخ حإلُٔخّ رخُطَحثن  هظ٤زش حر٣َٖٟ      

حُؼَر٤ش حُٔوظِلش ألىحء حُٔؼ٠٘ ٝرؤٓخ٤ُزٜخ حُل٤٘ش ٌٝٓحٛزٜخ ك٢ ًُي، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٝحٓغ حال١الع 

حُٔظ٤ٌِٖٔ ك٤ٜخ. ٣وٍٞ: " اٗٔخ ٣ؼَف ك٠َ حُوَإٓ  رطزخثغ حُٔٞح٤ٟغ ٝطؼيى ٓٞحهلٜخ ٝهيٍحص

ٖٓ ًؼَ ٗظَٙ ٝحطّٔغ ػِٔٚ ٝكْٜ ٌٓحٛذ حُؼَد ٝحكظ٘خٜٗخ ك٢ حألٓخ٤ُذ... كخُوط٤ذ ٖٓ حُؼَد 

اًح حٍطـَ ًالٓخ ك٢ ٌٗخف أٝ كٔخُش أٝ ِٛق أٝ ٓخ أٗزٚ ًُي، ُْ ٣ؤص رٚ ٖٓ ٝحى ٝحكي، رَ 

ّٖ ك٤وظَٜ طخٍس اٍحىس حُظول٤ق، ٣ٝط٤َ طخٍس ا ٍحىس حإلكٜخّ، ٣ٌٍَٝ طخٍس اٍحىس حُظ٤ًٞي ٣لظ

٣ٝول٢ رؼٞ ٓؼخ٤ٗٚ كظ٠ ٣ـٔٞ ػ٠ِ أًؼَ حُٔخٓؼ٤ٖ، ٣ٌٝ٘ق رؼ٠ٜخ كظ٠ ٣لْٜ رؼٞ 

 حألػـ٤ٖٔ. ٤٘٣َٝ ا٠ُ ح٢ُ٘ء ٢ٌّ٘٣ٝ ػٖ ح٢ُ٘ء، ٝطٌٕٞ ػ٘خ٣ظٚ رخٌُالّ ػ٠ِ كٔذ حُلخٍ 

 

 

                                                 
(1)

للرماين واخلطايب وعبد  ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ، بيان إعجاز القرآن،أمحد بن زلمد بن إبراىيم بن اخلطايب  
 .65، ص 1968 القاىرة، 2ف مبصر، ط القاىر اجلرجاين، تح/ زلمد خلف اهلل وزلمد زغلول سالم، دار ادلعار 
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ٝهيٍ حُللَ، ًٝؼَس حُل٘ي، ٝؿالُش حُٔوخّ"
(1)

ُـ٢ حأل٤ٔٛش ك٢ . ٝٛ٘خ ٤٘٣َ ا٠ُ أ٣َٖٓ رخ

حُظل٤َِ حألِٓٞر٢ ُِ٘ٚ ال٤ّٓٔخ ك٢ ؿخٗزٚ حُيال٢ُ، أُٜٝٔخ حُُٞٞؽ ك٢ أػٔخم حألُلخظ ٝحُٔؼخ٢ٗ 

ٝطلخى١ حالًظلخء رخُٔطل٢ حُظخَٛ ٜٓ٘خ، ٝػخ٤ٜٗٔخ حُؼ٘خ٣ش رخُٔوخّ ٝرٔوظ٠٠ حُلخٍ ًٞٗٚ هطزخ 

 .حُظؤ٤ُقٜٔخ ك٢ ػ٤ِٔش ُٓ 

  ػُذ اثٍ سشُك:األعهىة  

ٓلّٜٞ حألِٓٞد ػ٠ِ أٗٚ حُط٣َوش حُؼخٓش ُِظؤ٤ُق ٝحألىحء، ك٤ٍٞى ًالٓخ  ك٢ حرٖ ٤ٍٗن٣َٟ      

َّ ٓظٌخَٓ  ُِـخكع ٣٘خ١َٙ ك٤ٚ حَُأ١ ٣ٝٔظلٔ٘ٚ، ك٢ ٗظَطٚ ا٠ُ حُؼ٤ِٔش حإلريحػ٤ش ػ٠ِ أٜٗخ ً

ٝاكَحؽ ٝحكي. ٣وٍٞ:" هخٍ أرٞ ػؼٔخٕ حُـخكع: أؿٞى حُ٘ؼَ ٓخ ٍأ٣ظٚ ٓظالكْ حألؿِحء، َٜٓ 

ٚ أكَؽ اكَحؿخ ٝحكيح، ٝٓزي ٓزٌخ ٝحكيح؛ كٜٞ ٣ـ١َ ػ٠ِ حُِٔخٕ ًٔخ حُٔوخٍؽ، كظؼِْ رٌُي أٗ

٣ـ١َ حُيّٛخٕ. ٝاًح ًخٕ حٌُالّ ػ٠ِ ٌٛح حألِٓٞد ح١ٌُ ًًَٙ حُـخكع ٌُ ٓٔخػٚ، ٝهّق 

ٓلِٔٚ، ٝهَد كٜٔٚ، ٝػٌد حُ٘طن رٚ، ٝطل٠ِ ك٢ هِذ ٓخٓؼٚ، كبًح ًخٕ ٓظ٘خكَح ٓظزخ٣٘خ   

ٝٓـظٚ حُٔٔخٓغ، كِْ ٣ٔظوَ ك٤ٜخ ٓ٘ٚ ٢ٗء"ػَٔ كلظٚ، ٝػوَ ػ٠ِ حُِٔخٕ حُ٘طن رٚ، 
(2)

  .

كوُٞٚ: اكَحؿخ ٝحكيح ٝٓزٌخ ٝحكيح، ٣يٍ ػ٠ِ طالكْ ًَ حألؿِحء ٝطٔخٌٜٓخ ك٢ حألُلخظ 

ٝحُؼزخٍحص ٝك٢ حُـخٗذ حُٜٞط٢ حإل٣وخػ٢ ك٤غ ُٜٓٞش حُٔوخٍؽ. ٌُٖ حرٖ ٤ٍٗن ٣ٔظلٖٔ 

ىح؛ ك٤لَم َّ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ أِٓٞد حُ٘ؼَ ٖٓ  ك٢ حُ٘ؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُظٔخٓي هخثٔخ ك٢ ًَ ر٤ض ٓـ

 كٌخ٣خص ٝٓخ ٗخرٚ ًُي، ٣وٍٞ:" ٖٝٓ حُ٘خّ ٖٓ ٣ٔظلٖٔ حُ٘ؼَ ٓز٤٘خ رؼ٠ٚ ػ٠ِ رؼٞ، ٝأٗخ 

أٓظلٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ر٤ض هخثٔخ ر٘لٔٚ، ال ٣لظخؽ ا٠ُ ٓخ هزِٚ، ٝال ا٠ُ ٓخ رؼيٙ  ٝٓخ ٟٓٞ ًُي 

ر٘خء حُِلع أؿٞى  كٜٞ ػ٘ي١ طو٤َٜ، اال ك٢ ٓٞحٟغ ٓؼَٝكش ٓؼَ حُلٌخ٣خص ٝٓخ ٗخًِٜخ، كبٕ

                                                 
 .12ص  1973القاىرة ، 2 ط بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرح أمحد صقر، دار الرتاث، أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم (1)
، تح/ زلمد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب 1على احلسن بن رشيق القًنواين، العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو، ج  وأب  (2)
 .259، ص 2001 مية، بًنوتلعلا
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ٛ٘خُي ٖٓ ؿٜش حَُٔى، ُْٝ أٓظلٖٔ حألٍٝ ػ٠ِ إٔ ك٤ٚ رؼيح ٝال ط٘خكَح، ألٗٚ اًح ًخٕ ًٌُي  

كٜٞ ح١ٌُ ًَٛض ٖٓ حُظؼز٤ؾ"
(1)

. ًٔخ ؿخء ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ طٔخٓي حُز٤ض: " ٝأٓظلٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

حُز٤ض رؤَٓٙ ًِلظش ٝحكيس ُولظٚ ُٜٝٓٞظٚ، ٝحُِلظش ًؤٜٗخ كَف ٝحكي"
(2)

خػَ إً . ػ٠ِ حُ٘

إٔ ٣ٞكن ك٢ حهظ٤خٍ أٛٞحطٚ ٝأُلخظٚ ٝػزخٍحطٚ، طؼِن حألَٓ رخٌُِٔش ٓـَىس، أّ ٖٓ ك٤غ 

طؤ٤ُق حُـِٔش حُ٘ؼ٣َش، كبٕ ٌٛٙ حُؼ٘خ٣ش طٔ٘ق حُو٤ٜيس حٗٔـخٓخ ٝطالكٔخ، ًخ١ٌُ ٣َُٟ ك٢ ر٘خء 

حُِـ١ٞ حُز٤ض حُٞحكي، ٌٛح حُز٘خء ح١ٌُ ٓخ ُحٍ ٤ٜٓٔ٘خ ػ٠ِ حٌُٝم حُ٘وي١ حُظَحػ٢ رظؤػ٤َ حُلٌَ 

 .  ٝٓٔظوَحُ٘ل١ٞ، إ حُلي٣غ ٛ٘خ ٤ُْ ػ٠ِ ٝكيس ٓظٔخٌٓش رَ ػٖ ر٤ض ٓظٔخٓي 

  ػُذ اثٍ خهذوٌ:األعهىة 

ك٢ رخد ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝٝؿٚ طؼِّٔٚ ٓلٜٞٓخ حٛطالك٤خ ُألِٓٞد   ٣ًٌَ حرٖ هِيٕٝ     

ٕ حُؼَٔ حإلريحػ٢، اٗٚ أًزَ ٓٔخ ٣ل٣ٞٚ حإلػَحد ٝٝظ٤ل ّٞ ظٚ ك٤ـؼِٚ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُظ٢ طٌ

ٝأٝٓغ ٖٓ حُزالؿش ٝحُز٤خٕ ٝٓخ حٍطز٢ رٜٔخ، كظ٠ ٖٝٓ حُؼَٝٝ ًٌُي. ٣وٍٞ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ: 

"ًٌَُٝ٘ ٛ٘خ ٓيٍُٞ ُلظش حألِٓٞد ػ٘ي أَٛ ٌٛٙ حُٜ٘خػش ٝٓخ ٣َ٣يٕٝ رٜخ ك٢ ا١الهْٜ. كخػِْ 

 غَؿَ لَؽ ك٤ٚ. ٝال ٣ُ أٜٗخ ػزخٍس ػ٘يْٛ ػٖ حُٔ٘ٞحٍ ح١ٌُ ط٘ٔؾ ك٤ٚ حُظَح٤ًذ، أٝ حُوخُذ ح١ٌُ ٣ُ 

ا٠ُ حٌُالّ رخػظزخٍ اكخىطٚ ًٔخٍ حُٔؼ٠٘، ح١ٌُ ٛٞ ٝظ٤لش حإلػَحد؛ ٝال رخػظزخٍ اكخىطٚ أَٛ 

حُٔؼ٠٘ ٖٓ هٞحٙ حُظَح٤ًذ، ح١ٌُ ٛٞ ٝظ٤لش حُزالؿش ٝحُز٤خٕ؛ ٝال رخػظزخٍ حُُٕٞ ًٔخ 

حٓظؼِٔٚ حُؼَد ك٤ٚ، ح١ٌُ ٛٞ ٝظ٤لش حُؼَٝٝ. كٌٜٙ حُؼِّٞ حُؼالػش هخٍؿش ػٖ ٌٛٙ حُٜ٘خػش 

اٗٔخ طَؿغ ا٠ُ ٍٛٞس ٤ً٘ٛش ُِظَح٤ًذ حُٔ٘ظظٔش ٤ًِّش رخػظزخٍ حٗطزخهٜخ ػ٠ِ ط٤ًَذ حُ٘ؼ٣َش؛ ٝ

هخٙ. ٝطِي حٍُٜٞس ٣٘ظِػٜخ حٌُٖٛ ٖٓ أػ٤خٕ حُظَح٤ًذ ٝأٗوخٜٛخ ٤ٜ٣َّٝٛخ ك٢ حُو٤خٍ 

                                                 
 .263ص  ،1ابن رشيق، العمدة، ج (1)
  .259ادلرجع نفسو، ص  (2)
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ّٔخؽ ك٢ حُٔ٘ٞحٍ، كظ٠  خ، ًٔخ حُز٘خء ك٢ حُوخُذ أٝ حُ٘ ّٛ ٜخ ك٤ٚ ٍ ّٛ ًخُوخُذ أٝ حُٔ٘ٞحٍ، ك٤َ

حُظَح٤ًذ حُٞحك٤ش رٔوٜٞى حٌُالّ، ٣ٝوغ ػ٠ِ حٍُٜٞس حُٜل٤لش رخػظزخٍ  ٣ظٔغ حُوخُذ رلٍٜٞ

ٌِٓش حُِٔخٕ حُؼَر٢ ك٤ٚ. ًخٕ ٌَُ كٖ ٖٓ حٌُالّ أٓخ٤ُذ طوظٚ رٚ ٝطٞؿي ك٤ٚ ػ٠ِ أٗلخء 

ٓوظِلش"
(1)

َّ ٤ُْٝ ك٢ حُـِء، كٜٞ حُوخُذ  .  ٣َٟ  ك٢ ٌٛح حُٔوخّ إٔ حألِٓٞد ٣ظَٜ ك٢ حٌُ

ح١ٌُ طظلَى ك٤ٚ ٌٓٞٗخطٚ ك٢ طَح٤ًزٜخ حُٔوظِلش حُِلظ٤ش ٜٓ٘خ لَؽ ك٤ٚ حُ٘ٚ، ٝحُؼخّ ح١ٌُ ٣ُ 

ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحإل٣وخػ٤ش. ٤ٔ٣ِّ حرٖ هِيٕٝ ر٤ٖ حألٓخ٤ُذ ٝكن طؼيى حُلٕ٘ٞ حألىر٤ش ٝحهظالكٜخ ك٤َٟ 

إٔ ًَ كٖ ٣ٔظٞؿذ أٓخ٤ُزٚ حُوخٛش رٚ:" ٝحػِْ إٔ ًَ ٝحكي ٖٓ ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ أٓخ٤ُذ طوظٚ 

ّٖ ح٥ هَ، ٝال طٔظؼَٔ ك٤ٚ، ٓؼَ ح٤ُٔ٘ذ حُٔوظٚ رخُ٘ؼَ ٝحُلٔي رٚ ػ٘ي أِٛٚ، ال طِٜق ُِل

ٝحُيػخء حُٔوظٚ رخُوطذ، ٝحُيػخء حُٔوظٚ رخُٔوخ١زخص ٝأٓؼخٍ ًُي"
(2)

. ٣ٝويّ ٓؼخال كٍٞ 

ٓل  َ، ٝٛٞ أِٓٞد حُٔوخ١زخص حُِٔطخ٤ٗش ك٤ًٌَ:" ٝحُٔلٔٞى ك٢ حُٔوخ١زخص حُِٔطخ٤ٗش حُظَ

هَ حُ٘خىٍ"ا١الم حٌُالّ ٝآٍخُٚ ٖٓ ؿ٤َ طٔـ٤غ اال ك٢ حأل
(3)

. ٣ٝؼ٤ذ حٓظؼٔخٍ حألِٓٞد ؿ٤َ 

حُالثن رلّ٘ٚ:" ٝأٓخ اؿَحء حُٔوخ١زخص حُِٔطخ٤ٗش ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ح١ٌُ ٛٞ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ حُ٘ؼَ 

كٌّٔٓٞ"
(4)

. ٝطليع أ٠٣خ ػٖ ٍَٟٝس ٓٞحكوش حألِٓٞد ُٔوظ٠٠ حُلخٍ ٝحُٔوخّ ك٤غ 

 ُٔوخٓخص ٓوظِلش ٌَُٝ ٓوخّ ٣ًٌَ:"...اػطخء حٌُالّ كوّٚ ك٢ ٓطخروظٚ ُٔوظ٠٠ حُلخٍ، كبٕ ح

 

                                                 
(1)

 .1100، ص 1967بًنوت ، 3، دار الكتاب اللبناين، ط 1بن خلدون، ادلقدمة، اجمللد عبد الرمحان   
(2)

  1094ادلرجع نفسو، ص   
(3)

 .1095ادلرجع نفسو، ص   
 .1095ص ، ادلرجع نفسو 4))
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"...ٚ ّٜ أِٓٞد ٣و
(1)

، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ حألٓخ٤ُذ ٤ُٔض ٝحكيس؛ اٜٗخ ٓظؼِوش رخُٔوخٓخص 

ٝحالهظٜخٙ، ٣ٝؤط٢ حُوطخد حُ٘ؼ١َ ٤ٌُ٘ق ػٖ ٤ِٓس ٓوٜٞٛش ال طظٞحكَ ػ٤ِٜخ 

 حُٔوٞالص ح٤ُٔخه٤ش.

ً   األعهىة/ ( د   :ُضعان

ظّق ٜٓطِق حألِٓٞد ػ٘ي كخُّ حُو١َخؿ٢٘ ُِي      الُش ػ٠ِ أِٓٞد حُ٘خػَ ٝهي أ١ِن ُٝ

ػ٤ِٚ حْٓ: حُِٔ٘ع. ٣وخٍ: ٓ٘خُع حُ٘ؼَحء، أ١ أٓخ٤ُزْٜ. ٝؿخء ك٢ اكيٟ طؼ٣َلخطٚ:" إ 

 ْحُٔ٘خُع ٢ٛ ح٤ُٜجخص حُلخِٛش ػٖ ٤ًل٤خص ٓآهٌ حُ٘ؼَحء ك٢ أؿَحْٟٜ، ٝأٗلخء حػظٔخىحطٜ

ك٤ٜخ، ٝٓخ ٤ٔ٣ِٕٞ رخٌُالّ ٗلٞٙ أريح، ٣ٌٝٛزٕٞ رٚ ا٤ُٚ"
(2)

حُؼَٜ٘ ؿِث٤خ أك٤خٗخ  . ٣ٌٕٝٞ ٌٛح

ٓش ك٢ ٝٛق  َّ ًِٔ٘ع أر٢ ٗٞحّ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ حُؤَ ٝٛلخطٜخ ٝطيحػ٤خطٜخ، أٝ ِٓ٘ع ١ً حُ

حُ٘خهش رخُظطَم ا٠ُ أؿِذ طلخ٤ِٜٛخ، ٝهي ٣ٌٕٞ ٌٛح حُؼَٜ٘ حُزخٍُ ًخٓال أك٤خٗخ أهَٟ، كال 

" ٝهي ٣ؼ٢٘ ٔظطخع طلي٣ي ؿِث٤خطٚ رُٜٔٞش، ٣ٜٝزق رٌُي هخٗٞٗخ ػخٓخ ك٢ اريحع ٗخػَ. ٣وٍٞ:٣ُ 

رخُِٔ٘ع أ٠٣خ ٤ًل٤ش ٓؤهٌ حُ٘خػَ ك٢ ر٤٘ش ٗظٔٚ ٤ٛٝـش ػزخٍحطٚ ٝٓخ ٣ظّوٌٙ أريح ًخُوخٕٗٞ ك٢ 

ًُي ًٔؤهٌ أر٢ حُط٤ذ ك٢ ط١ٞجش ٛيٍٝ حُلٍٜٞ ُِلٌْ حُظ٢ ٣ٞهؼٜخ ك٢ ٜٗخ٣خطٚ، كبٕ ًُي ًِٚ 

ِٓ٘ع حهظٚ رٚ أٝ حهظٚ رخإلًؼخٍ ٓ٘ٚ ٝحالػظ٘خء رٚ"
(3)

 ِ٘ع ، ٣ٌٕٝٞ رٌُي هي: " حهظٚ رٔ

٣ظ٤ِٔ رٚ ٗؼَٙ ٖٓ ٗؼَ ٓٞحٙ"
(4)

. ٤٘٣َٝ حُو١َخؿ٢٘ ك٢ ٟٓٞغ آهَ ا٠ُ آٌخ٤ٗش حهظلخء 

 حُ٘خػَ أػَ حُ٘ؼَحء ح٥ه٣َٖ ك٢ ٓ٘خُػْٜ ك٢ أًٍخٕ حُ٘ؼَ حُٔظؼيىس ٟٝٓٞٞػخطٚ حُٔوظِلش 

                                                 
(1)

 .1095، ص 1ابن خلدون، ادلقدمة، اجمللد  
(2)

 اخلوجة، دار الكتب الشرقية، تونسالقرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح/ زلمد احلبيب ابن احلسن حازم  وأب  
 . 365، ص 1966

(3)
 .366نفسو، ص ادلرجع   

(4)
 .366ادلرجع نفسو، ص   
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ك٤ٌٕٞ رٌُي ِٓ٘ػٚ ٍٛٞس ًَٓزش، ٣وٍٞ:" ال ٣ِٔي أريح ك٢ ؿ٤ٔغ حُـٜخص حُظ٢ ٤ٔ٣َ رٌالٓٚ 

ٗخػَ ٝحكي ٌُٖٝ ٣وظل٢ أػَ ٝحكي ك٢ ح٤َُٔ ا٠ُ ؿٜش ٝأػَ آهَ ك٢ ح٤َُٔ ا٠ُ  ا٤ُٜخ ٌٓٛذ

ؿٜش أهَٟ... كظٌٕٞ ٣َ١وظٚ ٣َ١وش ًَٓزش"
(1)

، أ١ إٔ ػٔش حهظالكخ ك٢ حألٓخ٤ُذ رظؼيى 

ع حُ٘ؼَحء أٗلْٜٔ. ًٔخ أٗخٍ ًٌُي ا٠ُ إٔ    ّٞ حُٟٔٞٞػخص ٝحألؿَحٝ، ٝحهظالكخ آهَ رظ٘

٤ٛجش طؤ٤ُلٜخ ٝا٣َحىٛخ، ٓؼِٔخ ٣٘ظٔذ حُ٘ظْ ا٠ُ حألُلخظ. ٣وٍٞ: حألِٓٞد ٣٘ظٔذ ا٠ُ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ 

" ُٝٔخ ًخٕ حألِٓٞد ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ربُحء حُ٘ظْ ك٢ حألُلخظ ٝؿذ إٔ ٣الكع ك٤ٚ ٖٓ كٖٔ 

حال١َّحى ٝحُظ٘خٓذ ٝحُظِطق ك٢ حالٗظوخٍ ػٖ ؿٜش ا٠ُ ؿٜش ٖٝٓ ٓوٜي ا٠ُ ٓوٜي"
(2)

. ٝٛ٘خ 

م ر٤ٖ ٜٓطِل٢ حألِٓٞد ٝحُ٘ظْ، ك٤ـؼَ َّ ٜٗخ حٓظَٔح٣ٍش حُٔؼخ٢ٗ ك٢  ٣ل ّٞ حألِٓٞد ٤ٛجش طٌ

ك٤وخرِٚ ٓغ ٓلّٜٞ  طَط٤زٜخ ٝطؼخهزٜخ، ٝك٢ حُظلخٜٓخ ٝطٔخٌٜٓخ، ٝك٢ ٤ًل٤ش حالٗظوخٍ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ.

حُ٘ظْ ح١ٌُ ٣ُؼّي ٍٛٞس ٤ٛٝجش الُظلخّ ٝطٔخٓي حألُلخظ ٝحُؼزخٍحص. اٗٚ حٛظٔخّ حألِٓٞد 

ٕ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص حُـِث٤ش ٝك٢ رخُـخٗذ حُظ٤ًَز٢ حُٔؼ١ٞ٘ ك٢ أؿِحثٚ حُلَػ٤ش  ّٞ حُظ٢ طٌ

 ؿِٔظٚ؛ ك٤غ ٤ًل٤ش طَط٤ذ طِي حُـِث٤خص ٍٝرطٜخ، هٜي حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُـَٝ حُؼخّ ُِ٘ٚ. 

 :انُظى األعهىة/ ج(

حُؼَد حُظَحػ٤٤ٖ رٔلخ٤ْٛ ٓظزخ٣٘ش طئٍٝ ك٢ أؿِزٜخ ا٠ُ ٓلّٜٞ ٓٞحُ  ( ػ٘يحُ٘ظْٜٓطِق )ؿخء 

ٌَّ حُؼزخٍس ٤ًٝل٤ظٜخ. ٣وٍٞ حرٖ ٓ٘ظٍٞ: ٣ظٔؼَ  ُِيالُش حالٛطالك٤ش ُألِٓٞد، أٓخٓخ ك٢ ط٘

 "حُ٘ظْ: حُظؤ٤ُق... ٝٓ٘ٚ ٗظٔض حُ٘ؼَ ٝٗظّٔظٚ ... ًَٝ ٢ٗء هَٗظٚ رآهَ أٝ ٟٔٔض رؼ٠ٚ 

 

                                                 
 .366، ص القرطاجين، منهاج البلغاء (1)
(2)

 .364 ص ادلرجع نفسو، 
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ا٠ُ رؼٞ، كوي ٗظٔظٚ"
(1)

. كخٍٝ حُ٘وخى ارَحُ ٓوخ٤٣ْ حُـٞىس حُظ٢ طُز٠٘ ػ٤ِٜخ حألػٔخٍ حألىر٤ش 

ا٠ُ ه٤٠ش  -ك٢ أٍٝ حألَٓ -ٜخ، ًٔخ ططَم ػيى ْٜٓ٘حإلريحػ٤ش ًخُوطخرش ٝحُ٘ؼَ ١َٝٗٝ طؤ٤ُل

حإلػـخُ حُوَآ٢ٗ حُظ٢ طٔؼَ ح٤ًَُِس حأل٠ُٝ ُِ٘وي حُؼَر٢ حُظَحػ٢، ٓؼظٔي٣ٖ ك٢ ًُي ػ٠ِ 

ىٍحٓش ٗظٔٚ، ك٢ ؿٞحٗزٚ حُٔوظِلش، ٝاظٜخٍ حهظالكخطٚ رٔخثَ ًالّ حُؼَد ٝطلٞهٚ ٝػيُٝٚ ػٜ٘خ 

 . ٝحُظؤ٤ْٓألىر٢ ك٢ طِي حَُٔكِش ك٢ حُظٌٝم هخٛش حُ٘ؼَ ألٗٚ  ًٍٝس حُظؤ٤ُق ٝٓ٘ظ٠ٜ حُلٖ ح

  ػُذ انجبدعاألعهىة: 

ىس ٟٖٝٔ ٤ٓخم ٣ٔ٘لٜخ  َّ ًٍِ حُـخكع ػ٘ي كي٣ؼٚ ػٖ حُ٘ظْ ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُِلظش حُٔلَىس ٓـ

 ًٍ ح، ٝٛٞ ٣َٟ رؤٜٗخ حُؼَٜ٘ حُلخػَ  ك٢ حُؼ٤ِٔش حُ٘ؼ٣َش ٖٓ ٓزيأ كٜخكظٜخ، ٝؿَٜٓخ ك٠ٞ

حٌُِٔخص حُٔـخٍٝس ُٜخ، ك٢ٜ ُٚ حُؼٔٞى حُلو١َ ٌَُ ٝٓؼـٜٔخ ٝا٣لخءحطٜخ ٝكٖٔ ط٘خٓوٜخ ٓغ 

طؤ٤ُق ك٢ّ٘. ٣وٍٞ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ:" أًٌٍْٗ كٖٔ حألُلخظ ٝكالٝس ٓوخٍؽ حٌُالّ"
(2)

. ٣َٟٝ إٔ 

طو٤َّ حألُلخظ ٛٞ ح١ٌُ ٣ويّ حُٔؼخ٢ٗ، ٝرٌَ٘ ٓزخَٗ، ًٔخ ك٢ ٗظْ حُوطخرش، ٣وٍٞ: " ٍأّ 

٣ش حٌُالّ، َٝك٤ِٜخ حإلػَحد، ٝرٜخإٛخ طو٤َّ حُوطخرش حُطزغ، ٝػٔٞىٛخ حُّيٍرش، ٝؿ٘خكخٛخ ٍٝح

حُِلع"
(3)

 . ٣ٝـؼَ ىٍٝ حُٔؼخ٢ٗ ٌٝٓخٗظٜخ ك٢ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش، ًحًَح ك٢ ًالٓٚ ػٖ حُ٘ؼَ:

"... ٝحُٔؼخ٢ٗ ٓطَٝكش ك٢ حُط٣َن ٣ؼَكٜخ حُؼـ٢ٔ ٝحُؼَر٢، ٝحُزي١ٝ ٝحُو١َٝ، اٗٔخ حُ٘ؤٕ 

 َؽ، ٝك٢ ٛلش حُطزغ ٝؿٞىس حُٔزي ك٢ اهخٓش حُُٕٞ، ٝط٤٤ِٔ حُِلع، ُٜٝٓٞظٚ، ُٜٝٓٞش حُٔو

 

 

                                                 
 .578، ص 12ابن منظور، لسان العرب، اجمللد  (1)
 ، القاىرة7ة اخلاجني، ط ، تح /  عبد السالم زلمد ىارون، مطبع1اجلاحظ، البيان والتبيٌن، جعثمان عمرو بن حبر   وأب (2)

 .253، ص 1998
 .44ادلرجع نفسو، ص  (3)



 20 

كبٗٔخ حُ٘ؼَ ٛ٘خػش َٟٝد ٖٓ حُٜزؾ، ٝؿْ٘ ٖٓ حُظ٣َٜٞ"
(1)

. إ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص 

ٓؼَٝكش ُيٟ حُـ٤ٔغ ٖٓ ًظخد ٝٗؼَحء، ٓظيحُٝش ر٤ْٜ٘ ٝٓ٘ظًَش، كال ك٠َ ك٤ٜخ ٝال طٔخ٣ِ. 

٤خٍ حُٔ٘خٓذ ٖٓ ٝاٗٔخ هٞس حُ٘ؼَحء طٌٖٔ ك٢ ٤ًل٤خص حٓظـالٍ ١خهخص حُِـش ٖٓ ك٤غ كٖٔ حهظ

حألُلخظ ٝحُظَح٤ًذ ٝح٤ُٜؾ، ٤ًٝل٤ش اظٜخٍ حُٔؼخ٢ٗ ٝطز٤٤ٜ٘خ، ٤ُْٝ ٓؼ٘خٙ حالٓظـ٘خء ػٖ أ٤ٔٛش 

ط٤ٌَ٘ حُٔؼ٠٘، ٝاٗٔخ ٣َ٣ي إٔ ٣وٍٞ: اٗٚ اًح ًخٕ حُظخَٛ ٖٓ حألُلخظ ٝ حُظَح٤ًذ ٓٔظٜـ٘خ 

 ٤ٔخ ر٤ِـخ ؟ ٍى٣جخ، ك٤ٌق ٣ٌٕٞ رخ١ٖ حُ٘ٚ ك٢ ٓؼخ٤ٗٚ ٝا٣لخءحطٚ ٝرِٞؽ ؿخ٣ظٚ ٖٓ حُز٤خٕ ِٓ

إ حُ٘ظْ ػ٘ي حُـخكع، رٔؼ٠٘ حألِٓٞد، ٣وٚ حُ٘ؼَ ٝٓخ ٣ظؼِن رٚ ٖٓ هٜخثٚ، ٓوخٍٗش 

َّ ػ٠ِ حػظٔخى  ٤ًٍٖ٘ أٓخ٤ٖٓ ك٢ ًُي؛ أُٜٝٔخ حُِلظش  رؤٌٗخٍ أهَٟ ٖٓ حُوطخرخص، اً ٣ٜ

حُٔلَىس ر١َٜٝ٘خ، ٝػخ٤ٜٗٔخ حُُٕٞ ح١ٌُ ٣ظلٌْ ك٢ حٍُٜٞس حُؼخٓش ُِظ٤ًَذ. ٣ِوٚ:"ٝكالٝس 

حٌُالّ" ٓوخٍؽ
(2)

. اٗٚ ٣َر٢ ر٤ٖ حُٜٞص ٝؿٔخ٤ُش حألِٓٞد ك٢ طؤى٣ش حُيالُش، ٝرخُظخ٢ُ ٣ظ٤ِٔ 

حُوطخد حُ٘ؼ١َ ٖٓ ك٤غ ٛٞ حهظ٤خٍ ٝحٗٔـخّ، كظ٠ ٝإ طؼِن حألَٓ ٛ٘خ رظ٤ًَذ حُـِٔش. إ 

 حُـٔخ٤ُش ٢ٛ ٗظخؽ طظخكَ حُٜٞط٢ رخإل٣وخػ٢.    

 :ٍَاألعهىة ػُذ ػجذ انمبهش انجشجب 

حُـَؿخ٢ٗ ػٖ ٓلّٜٞ حألِٓٞد ٍٝرطٚ ٓزخَٗس رٜٔطِق حُ٘ظْ، رٔؼ٠٘ طليع ػزي حُوخَٛ 

ٝحػِْ إٔ حالكظٌحء ػ٘ي حُ٘ؼَحء ٝأَٛ حُؼِْ رخُ٘ؼَ )حُظؤ٤ُق ٝحُ٘ٔؾ ٝحُط٣َوش(. ٣وٍٞ:" 

 ،ٝحألِٓٞد:ح٠َُد ٖٓ خٝطوي٣َٙ ٝط٤٤ِٔٙ، إٔ ٣زظية حُ٘خػَ ك٢ ٓؼ٠٘ ُٚ ٝؿَٝ أِٓٞر

 

 

                                                 
  .408، ص3، ج 1اجلاحظ، احليوان، اجمللد  (1)
(2)

 .176، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيٌن، ج  
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حُ٘ظْ ٝحُط٣َوش ك٤ٚ"
(1)

حَُٔحى  ٘خػَ ك٢ أٍٝ حألَٓ حُـَٝ أٝ حُٔؼ٠٘. أ١ إٔ ٣ظٍٜٞ حُ

حألُلخظ، ٝاهخٓش حُظلخّ ٝط٘خٓن ر٤ٜ٘خ، إلػيحى حُظَح٤ًذ حُٔ٘خٓزش  طؤ٤ُلٚ، ػْ ٣وٞٝ ك٢ حهظ٤خٍ

ًِّ أٓخٓخ ػ٠ِ ٗظْ حُٔؼخ٢ٗ ٝحالٛظٔخّ رٜخ، ػ٠ِ ؿَحٍ ٗظْ  ٌُٜح حُٔؼ٠٘ ٝٗٔـٜخ. اٗٚ ٣َ

٤ُْ حُـَٝ ر٘ظْ حٌُِْ إٔ طٞحُض ٍ:" حألُلخظ حُظ٢ ٣َحٛخ طخرؼش ُأل٠ُٝ ٝهخىٓش ُٜخ. ٣وٞ

"٤ٜخ ػ٠ِ حُٞؿٚ ح١ٌُ حهظ٠خٙ حُؼوَإٔ ط٘خٓوض ىالُظٜخ ٝطالهض ٓؼخٗ ٜخ ك٢ حُ٘طن، رَأُلخظ
(2)

. 

٤ٍٞى َٓحىكخص ُِ٘ظْ ك٢ ٓلٜٞٓٚ حُلو٤و٢ لَم ر٤ٖ ٗظْ حُلَٝف ٝٗظْ حٌُِْ؛ ك٣ٝز٤ٖ حُ

 ٢ ك٢ ٗظٜٔخ آػخٍ حُٔؼخ٢ٗٗي طوظلحُٔوٜٞى:"... ٝأٓخ ٗظْ حٌُِْ ك٤ِْ حألَٓ ك٤ٚ ًٌُي، أل

زَ ك٤ٚ كخٍ حُٔ٘ظّٞ رؼ٠ٚ ظٗظْ ٣ُؼإً ٝطَطزٜخ ػ٠ِ كٔذ طَط٤ذ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ حُ٘لْ. كٜٞ 

ٓغ رؼٞ، ٤ُْٝ ٛٞ حُ٘ظْ ح١ٌُ ٓؼ٘خٙ ْٟ ح٢ُ٘ء ا٠ُ ح٢ُ٘ء ٤ًق ؿخء ٝحطلن. ًٌُٝي ًخٕ 

ٞؿذ ٔخ ٣ػ٘يْٛ ٗظ٤َح ُِ٘ٔؾ ٝحُظؤ٤ُق ٝح٤ُٜخؿش ٝحُز٘خء ٝح٢ُٗٞ ٝحُظلز٤َ، ٝٓخ أٗزٚ ًُي ٓ

"حػظزخٍ حألؿِحء رؼ٠ٜخ ٓغ رؼٞ
(3)

٣َٜٝ ا٠ُ ٜٓخؿٔش أٜٗخٍ حُ٘ظْ ُألُلخظ، ٣ٝؼخطزْٜ  .

ػ٠ِ ًُي، أٝ ٣ٔظوق ر٘ظَطْٜ طِي؛ ك٤وخ١زْٜ:" كوي أٍحى ًُي إ ُْ طٌخرَ ػوِي إٔ حُ٘ظْ 

"ٗظٜٔخ ٛٞ طٞه٢ ٓؼخ٢ٗ حُ٘لٞ ك٤ٜخ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓؼخ٢ٗ حٌُِْ ىٕٝ أُلخظٜخ، ٝإٔ
(4)

ػزي ٣ئًي  .

٢ ٣ظٌت أٓخٓخ ػ٠ِ حُ٘لٞ، ٝٓخ ٣لِٔٚ ٖٓ ىالالص ٝٝظخثق. كٜٞ ػ٠ِ إٔ ٗظْ حُٔؼخٗ حُوخَٛ

ح١ٌُ ٣و٤ْ حالطٔخم ٝحُظٔخٓي ر٤ٖ ٝكيحص حُظ٤ًَذ. ٤٠٣ٝق ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ٝظ٤لش حُ٘لٞ ك٢ 

 ٝحػِْ إٔ ٤ُْ حُ٘ظْ اال إٔ ط٠غ ًالٓي حُٟٞغ ح١ٌُ ٣وظ٤٠ٚ ػِْ حُ٘لٞ ٝطؼَٔ  "ٌٛح حُٔوخّ: 

 

                                                 
(1)

 . 387، ص 2001 اليقٌن للنشر والتوزيع، القاىرة ، تح/ سعد كرمي الفقي، دارلقاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجازعبد ا  
(2)

 .58، ص نفسوادلرجع   
(3)

  .58ص ادلرجع نفسو،   
(4)

 . 341ادلرجع نفسو، ص   
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ٚ، ٝطؼَف ٓ٘خٛـٚ حُظ٢ ٜٗـض كال ط٣ِؾ ػٜ٘خ، ٝطللع حَُّٓٞ حُظ٢ ػ٠ِ هٞح٤ٗ٘ٚ ٝأُٛٞ

َ إٔ ٣٘ظَ ك٢ ٍٓٔض ُي كال طوَ ر٢٘ء ٜٓ٘خ. ًُٝي أّٗخ ال ٗؼِْ ٤ٗجخ ٣زظـ٤ٚ حُ٘خظْ ر٘ظٔٚ ؿ٤

"ٝؿٞٙ ًَ رخد ٝكَٝػٚ
(1)

.  ٣ٝئًي َٓس أهَٟ ػ٠ِ أٓزو٤ش حُٔؼخ٢ٗ ػ٠ِ حألُلخظ ك٤ًٌَ:      

طٌٕٞ حُٔوٜٞىس هزَ حُٔؼخ٢ٗ رخُ٘ظْ ٝحُظَط٤ذ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ  كؤٓخ إٔ طظٍٜٞ ك٢ حألُلخظ إٔ" 

حُلٌَ ك٢ حُ٘ظْ ح١ٌُ ٣ظٞحٛلٚ حُزِـخء كٌَح ك٢ ٗظْ حألُلخظ، ٝإٔ طلظخؽ رؼي طَط٤ذ حُٔؼخ٢ٗ 

٣ظو٤َ ا٠ُ ٖٓ ال  ا٠ُ كٌَ طٔظؤٗلٚ ألٕ طـ٢ء رخألُلخظ ػ٠ِ ٗٔوٜخ، كزخ١َ ٖٓ حُظٖ ْٝٝٛ

٣ٞك٢ حُ٘ظَ كوٚ"
(2)

ز٠٘ ػ٠ِ ٗظْ ٔل٤ش طظؼِن رخُلٌَ ١ٝز٤ؼظٚ، ح١ٌُ ٣ُ . ٣ٝظطَم ا٠ُ أٍٓٞ كِ

ػ٠ِ حُوِل٤ش ح٤ٌُ٘ٛش  -ك٢ أٍٝ حألَٓ -حُٔؼخ٢ٗ ال ػ٠ِ ٗظْ حألُلخظ؛ ألٕ حُظؤ٤ُق ٓز٢ّ٘ 

ٝحُل٣ٌَش ُٜخكزٚ ػْ ػ٠ِ حهظ٤خٍ ٓخ ٣٘خٓذ ًُي ٖٓ حألُلخظ ٝحُؼزخٍحص ٝحُظَح٤ًذ. ٣وٍٞ:     

طـؼِٞح كٌَ حإلٗٔخٕ اًح ٛٞ كٌَ ك٢ ٗظْ  إٔ" كبًح ؿؼِظْ حُ٘ظْ ك٢ حألُلخظ ٌُِْٓ ٖٓ ًُي 

"ك٢ ٗلٔٚ رخألُلخظ حُظ٢ ٣لٌَ ك٢ ٓؼخ٤ٜٗخكٌَح ك٢ حألُلخظ حُظ٢ ٣َ٣ي إٔ ٣٘طن  ،حٌُالّ
(3)

. 

٣ظؼِن حألِٓٞد ػ٘ي ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ رخُيالالص ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحألؿَحٝ ك٢ ٜٓ٘ؾ ا٣َحىٛخ 

٤زٜخ ٝطِِٜٔٔخ، ٝك٢ ػالهش طِي حُٔؼخ٢ٗ ٝطٌِٜ٘خ، ٝك٢ ٤ًل٤ش حُظجخٜٓخ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٝر٘خء طَحً

حُـِث٤ش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ك٢ ح٤ُٔخم ًحطٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ: " ٣ظلون ـ ػ٘ي حُـَؿخ٢ٗ ـ ػٖ ٣َ١ن اىٍحى 

"ٝحُظؤ٤ُقحُٔؼخ٢ٗ حُ٘ل٣ٞش ٝحٓظـالٍ ٌٛح حإلىٍحى ك٢ كٖٔ حالهظ٤خٍ 
(4)

  . 

 

 

                                                 
(1)

 . 82، ص ئل اإلعجازاجلرجاين، دالعبد القاىر  
(2)

 . 60، ص نفسوادلرجع   
(3)

 . 342ادلرجع نفسو، ص   
(4)

  .16، ص 2007األردن يوسف أبو العدوس، األسلوبية )الرؤية والتطبيق(، دار ادلسًنة، عمان،   
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 انجالغخ: األعهىة/ د(

ٞد رخُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ٝحُيال٢ُ ك٢ ٟٞء ٍر٢ ٗلَ ٖٓ حُؼَد حُظَحػ٤٤ٖ ٓلّٜٞ حألِٓ     

حٛظٔخْٜٓ رظٌَ٘ حُٔؼخ٢ٗ ٝطَط٤زٜخ ٝحُظلخٜٓخ، كخُظ٘خكْ ٝحالهظالف ر٤ٖ حُٔزيػ٤ٖ ٖٓ ًظخد 

 ٝٗؼَحء، ٣ٌٖٔ ك٢ حُـٞحٗذ حُزالؿ٤ش، اريحػخ ٝه٤ٜٛٞش، ألٕ حٌَُ٘ هي ٣ُظّلن ػ٤ِٚ. 

حُؼو٤ِش:" ًَٝ ٛ٘ق  ػ٘ي ػَٟٚ ألٛ٘خف حُ٘خّ ٝكن هيٍحطْٜ أرٞ ك٤خٕ حُظٞك٤ي٣١وٍٞ      

ٖٓ ٛئالء َٓحطزْٜ ٓوظِلش، ٝإ ًخٕ حُٞٛق هي ؿٔؼْٜ رخُِلع. ٌٝٛح ًٔخ طوٍٞ: حُِٔٞى 

ٓخٓش، ٌَُٝ ٝحكي ْٜٓ٘ هخٛش، ًٝٔخ ٣وُٕٞٞ: ٛئالء ٗؼَحء ٌَُٝ ٝحكي ْٜٓ٘ رلَ ٝٛئالء 

رِـخء ٌَُٝ ٝحكي ْٜٓ٘ أِٓٞد، ًٝٔخ طوٍٞ: ػِٔخء، ٌَُٝ ٝحكي ْٜٓ٘ ٌٓٛذ"
(1)

خٕ .  إ أرخ ك٤

٣وٜٚ ٜٓطِق حألِٓٞد ٌُِالّ حُز٤ِؾ ٖٓ ٗؼَ ٝٗؼَ، ُْٝ ٣َرطٚ ٓزخَٗس رٌٜح حأله٤َ، ألٗٚ 

٘ظَ ا٤ُٚ كو٢ ٖٓ رلٍٞٙ ٝهٞحك٤ٚ هي ٣ٌٕٞ ر٤ِـخ ٝهي ٣ٌٕٞ ػٌْ ًُي أك٤خٗخ. ٝحُ٘ؼَ حُـ٤ي ال ٣ُ 

٘ظَ ا٤ُٚ ٖٓ رالؿظٚ ك٢ ٓؼخ٤ٗٚ؛ أ١ أِٓٞرٚ ك٢ ًُي، ألٗٚ أٝٓغ ٓٔخ ٝأُلخظٚ ٌِٝٗٚ ٝاٗٔخ ٣ُ 

 ل٣ٞٚ حُؼَٝٝ حُو٢ِ٤ِ، ٝأَٗٔ ُِؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُِ٘ٚ. ٣

ك٤ٖ  حرٖ حألػ٤َ حألِٓٞد رخُزالؿش ك٢ ٤ًٍٖ٘ ٤ٜٖٔٓ ٜٓ٘خ، ٝٛٔخ حُوزَ ٝحإلٗ٘خء، ٣َر٢     

ح١ٌُ ٣َحٙ ٓوٜٞىح ًٝح ٝظ٤لش ٓؼ٣ٞ٘ش، ٣وٍٞ:" كخػِْ أٗٚ  كي٣ؼٚ ػٖ حُظٌَحٍ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ

٣ََٙ"٤ُْ ك٢ حُوَإٓ ٌٍَٓ ال كخثيس ُٚ ك٢ طٌ
(2)

ًٌرض هزِْٜ هّٞ ٗٞف ٝػخى ›› ، ٣ٝوَأ ح٣٥خص: 

 ٝكَػٕٞ ًٝ حألٝطخى، ٝػٔٞى ٝهّٞ ١ُٞ ٝأٛلخد حأل٣ٌش أٝالثي حألكِحد، إ ًَ اال ًٌد 

 

 

                                                 
(1)

 . 260، ص 1989 ، موفم للنشر، اجلزائر1جأبو حيان التوحيدي، اإلمتاع وادلؤانسة،   
(2)

 . 140ص 1998دار الكتب العلمية، بًنوت  / كامل زلمد زلمد عويضة،ح، ت2، اجمللدثل السائر، ادلبن األثًن ضياء الدين  
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‹‹حََُٓ كلن ػوخد.
(1)

ألٗٚ ُْ ٣ؤص رٚ ػ٠ِ أِٓٞد  خ، ٣ٟٝٞق:" ٝاٗٔخ ًٍَ ط٣ٌٌزْٜ ٛخٛ٘

ك٢ حُـِٔش حُوز٣َش ػ٠ِ ٝؿٚ حإلرٜخّ   ٝحكي، رَ ط٘ٞع ك٤ٚ ر٠َٝد ٖٓ حُٜ٘ؼش، كًٌَٙ أٝال

ػْ ؿخء رخُـِٔش حالٓظؼ٘خث٤ش كؤٟٝلٚ رؤٕ ًَ ٝحكي ٖٓ حألكِحد ًٌد ؿ٤ٔغ حََُٓ، ألْٜٗ اًح 

ًٌرٞح ٝحكيح ْٜٓ٘ كوي ًٌرٞح ؿ٤ٔؼْٜ"
(2)

   . 

ٓلّٜٞ حألِٓٞد رطَم حُظؼز٤َ حُٔوظِلش ػٖ حُٔؼ٠٘ حُٞحكي: " ٝهخٍ حرٖ حألػ٤َ ًٔخ ٣َر٢ 

 خد اٗٔخ ٣ٔظؼَٔ ُِظلٖ٘ ك٢ حٌُالّهللا؛ إ حَُؿٞع ٖٓ حُـ٤زش ا٠ُ حُوطحُِٓو١َ٘ ٍكٔٚ 

ٝحالٗظوخٍ ٖٓ أِٓٞد ا٠ُ أِٓٞد طط٣َش ُ٘٘خ١ حُٔخٓغ ٝا٣وخظخ ُإلٛـخء ا٤ُٚ"
(3)

ٝك٢ ٟٓٞغ  .

، ٝحُظي٣ٍؾ ك٢ ػ٤ِٔظٚ:"... ٝال ٣ٔظٌ٘ق ك٤ٚ ٣ٝز٤ٖ أِٓٞرٚ حُٔؼظٔي حُ٘خػَ ُِ٘ؼَ ػٖ ٣ظٌِْآهَ 

ًُي، ٝاًح َٓٗض ٗلٔٚ  حُ٘ؼَ رؤُلخظٚ أٝ رؤًؼَٛخ، كبٗٚ ال ٣ٔظط٤غ االك٢ حالرظيحء إٔ ٣٘ؼَ 

حٍطلغ ػٖ ٌٛٙ حُيٍؿش ٝٛخٍ ٣ؤهٌ حُٔؼ٠٘ ٣ٌٝٔٞٙ ػزخٍس ٖٓ ػ٘يٙ، ػْ ٣َطلغ  ٝطيٍد هطؤٙ

ػٖ ًُي كظ٠ ٣ٌٔٞٙ َٟٝرخ ٖٓ حُؼزخٍحص حُٔوظِلش، ٝك٤٘جٌ ٣لَٜ ُوخ١َٙ رٔزخَٗس حُٔؼخ٢ٗ 

"حُٔؼخ٢ٗؿ٤َ طِي ُوخف ك٤ٔظ٘ظؾ ٜٓ٘خ ٓؼخ٢ٗ 
(4)

أَٓ رخُؾ حأل٤ٔٛش  ٝٛ٘خ ٤٘٣َ حرٖ حألػ٤َ ا٠ُ ،

 ك٢ ططٍٞ حألِٓٞد ك٢ كٖ ٖٓ حُلٕ٘ٞ حألىر٤ش ًٌٝح طؼيى َٟٝرٚ ٝٓٔظ٣ٞخطٚ ك٤ٚ.  ٓظٔؼَ

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .14، 13، 12القرآن الكرمي، سورة ص اآليات   
(2)

 . 141ص، 2، اجمللدثل السائرابن األثًن، ادل  
(3)

 . 409 - 408 ص ،ادلرجع نفسو  
(4)

 .91ادلرجع نفسو، ص   
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 :األعهىة فٍ انًجبدث انغشثُخ .2

 :فٍ انهغخ 

: )أِٓٞد( ك٢ حُٔئُلخص حُـَر٤ش ٝٓؼخؿٜٔخ، ٢ٛ حٌُِٔش ٌِٔشإ حُِلظش حُٔؼـ٤ٔش حَُٔحىكش ُ

(Stylus ) شحُالط٤٘٤ ٝ ( Style )،٢ٛٝ ًِٔش ٣وظِق ٓؼ٘خٛخ حُٔؼـ٢ٔ ػٖ حُٔوٜٞى  حُل٤َٔٗش

ارَس حُطزغ أٝ حُللَ، ٢ٛٝ أىحس حٌُظخرش ػ٠ِ  (Stylus)ٖٓ ًِٔش أِٓٞد حُؼَر٤ش؛ اً طؼ٢٘ ًِٔش 

أُٞحف حُ٘ٔغ. كٖٔ حُٔالكع إٔ ؿٌٍ ٌٛٙ حٌُِٔش ٣ظ٘خٓذ ا٠ُ كّي رؼ٤ي ٓغ حُٔؼ٠٘ حالٛطالك٢ 

أًؼَ  –ًٌُي  –خ. اٜٗخ " طزيٝ ٤ُٜوش رخُٔلّٜٞ حُؼخّ ُألِٓٞد ك٢ حُؼوخكش حُـَر٤ش... ٝطزيٝ ُٜ

ٌَّ ٓلٜٜٞٓخ ك٤ٚ    -ٖٓ ٗخك٤ش حُـٌٍ حُِٔخ٢ٗ كلٔذ  –طالإٓخ  ٓغ حُٔـخٍ ح١ٌُ ػ٤٘ض رٚ ٝط٘

أ١ ٓـخٍ حٌُظخرش أٝ حٌُالّ"
(1)

. 

 :فٍ االصطالح 

ؿْ ٖٓ أكخى٣ش حُٔؼ٠٘ حُٔؼـ٢ٔ ُِلظش  َّ حُٔوخرِش ٌُِٔش )أِٓٞد( حُؼَر٤ش، اال  (Style)ػ٠ِ حُ

إٔ ُٜخ  طؼ٣َلخص ٝٓلخ٤ْٛ حٛطالك٤ش ٓظؼيىس ػ٘ي حُـَر٤٤ٖ طٌِ٘ض ٝكوٜخ  حطـخٛخص ٓظزخ٣٘ش 

ٝهي كخُٝ٘خ حُيهٍٞ ا٠ُ أْٛ  طِي حُٔلخ٤ْٛ ٓز٣َُٖ ٓ٘طِوخص أٛلخرٜخ  ك٢ ًُي  ُألِٓٞر٤ش،

  ًٌَٝٗ ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣:

 طشَمخ رؼجُش:األعهىة  ( أ

رؼٞ حُـَر٤٤ٖ إٔ حألِٓٞد ٓخ ٛٞ اال حُط٣َوش حُظ٢ ٣ٌِٜٔخ حٌُخطذ أٝ حألى٣ذ ك٢  ٣َٟ     

 ؿٞطٚػِٔٚ حإلريحػ٢ ك٢ طوي٣ْ أكٌخٍٙ، ٝحُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ٣َ٣ي ا٣ٜخُٜخ ا٠ُ حُٔظِو٢، ك٤َحٙ 

(Théophile Gauthier)  ُٚ٘ٓزيأ ٝأٛال ٌُُي حُظ٤ًَذ حُل١ٞ٤ ح١ٌُ ٣زؼغ حَُٝف ك٢ ح 

                                                 
، 2002 / بًنوت الدار البيضاءحسن ناظم، البىن األسلوبية )دراسة يف أنشودة ادلطر للسيّاب(، ادلركز الثقايف العريب،  ينظر: (1)

 .15ص
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ٝح١ٌُ ٣ظٌٖٔ حٌُخطذ رٞٓخ١ظٚ  -حُظ٤ًَذ ٖٓ ػ٘خَٛ ٤ٌِٗش ٝٓؼ٣ٞ٘ش رٔخ ٣لِٔٚ ٌٛح  -حألىر٢

٢٘ حَُك٤غ حألِٓٞد ٛٞ ٓزيأ حُظ٤ًَذ حُّ٘  ":ؿٞط٣ٚوٍٞ ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٜيف حَُٔؿٞ ٓ٘ٚ. 

ح١ٌُ ٣ظٌٖٔ رٚ حٌُخطذ ٖٓ حُ٘لخً ا٠ُ حٌَُ٘ حُيحه٢ِ ُٔخىطٚ ٝحٌُ٘ق ػ٘ٚ"
(1)

.  

ألِٓٞد رطز٤ؼش حُؼَٔ حُِـ١ٞ، ٝرؤػَٙ ح١ٌُ ٣ليػٚ حٍطزخ١ ح ( Seidler ) ٤ٓيَُٝال ٣٘ل٢       

ُؼَٔ حُِـ١ٞ ٝهخ٤ٛظٚ حُظ٢ ٛٞ ١خرغ حُيٟ حُٔظِو٢. ك٤غ ٣لّيى طؼ٣َلٚ ُألِٓٞد روُٞٚ: "

ى ٣ليع ك٢ ٗٚ ٓخ رٞٓخثَ ُـ٣ٞش"ٝٛٞ أػَ ػخ١ل٢ ٓلي   ٣ئى٣ٜخ
(2)

ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ حُؼَٔ  .

٤ش طؤػ٣َ٤ش ك٢ حُٔظِو٢، ٌٛح حألػَ حألىر٢ ُٚ ٛزـش ك٣ٌَش ٝػخ١ل٤ش ٖٓ ؿٜش حََُٔٓ ُٝٚ هخٛ

ٚ، ٖٝٓ حُ٘ٚ ا٠ُ حُٔظِو٢  –حُؼ٘خث٢  ّٜ ح١ٌُ ٣ليع ػٖ ٣َ١ن حُِـش  –ٖٓ حُٔزيع ا٠ُ ٗ

رٞٓخثِٜخ حُٔوظِلش ٤ِٔٓٝحطٜخ حُٔظؼيىس، ٛٞ ح١ٌُ ٠ٔٔ٣: حألِٓٞد، ٝٛٞ ٣ظَٜ ك٢ حُِـش ًحطٜخ 

 ٝك٢ ٝظخثلٜخ حُٔوظِلش.  

َّ ٣ٍظ٘خٍى أٝٛٔخٕ       ٣ٝ٘ل٢ هطؼخ إٔ  ِٓٞد ٓزخَٗس ا٠ُ ك٤٘خص حُظؼز٤َػ٠ِ ٗٔزش حأل٣ٜ

" ألٗٚ اًح ُْ ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ظؼِن حألِٓٞد رطَم حُظؼز٤َ ػٖ ٢ٗء ٓخ  ًُي:٣ٌٕٞ حألِٓٞد ؿ٤َ 

ْ رطَم َٟد حٌَُس، كؤ١ ٢ٗء إً ٣ٔظلن إٔ ٠ٔٔ٣ أِٓٞرخ... إ ٓؼِٔخ ٣ظؼِن أِٓٞد حُ٘لَ 

ظط٤غ حُلي٣غ ػٖ أِٓٞرٚ، ألٕ ٣ٞٛش حُ٘خهي ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظليع ػٔخ ٣وٍٞ حٌُخطذ، ٌُ٘ٚ ال ٣ٔ

ال طؼط٤ٚ ٓـخال ُالهظالف حُ٘و٢ٜ، ٌٝٛح  –حُظ٢ ٢ٛ كٌَ ٝحكي، هخُذ ٝحكي  –حٌُخطذ 

 حالهظالف ٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ ػخىس رخألِٓٞد، ٝك٤٘جٌ ٣ٜزق حألِٓٞد ر٤٘ش ك٤َٟش ال كخثيس 

 

 

                                                 
(1)

 .97، ص 1998 دار الشروق،القاىرة صالح فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو،  
 . 98، ص نفسوادلرجع   (2)
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ٜٓ٘خ"
(1)

حٛخ ؿ٤َ هخرِش أٝٛٔخٕ ٓلّٜٞ حألِٓٞد رط٣َوش حُظؼز٤َ حُ٘و٤ٜش ُِٔئُق، ٣َٝ. ٣َر٢ 

٣ٞظٚ، حُظ٢ طظ٤ِٔ رخُؼزٞص ٝحالٓظوَحٍ. ٖٓ ٛ٘خ ُالهظالف ٝحُظـ٤َّ، ألٕ ًُي َٓطز٢ أٓخٓخ  رُٜ 

ًٌُي، كبٕ حألِٓٞد ٓٔش ٗو٤ٜش ٣ظ٤ِٔ رٜخ حُٔئُق ٖٓ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔئُل٤ٖ، ك٢ ٓـخٍ حٌُظخرش 

 حألىر٤ش.  

ٗٔـخّ حُلخَٛ ر٤ٖ ٠ِ أٗٚ حالحألِٓٞد، ػ ( Nil Erik Enkvist ) اٌٗلٔضًٔخ ٣ؼَف      

:" إ أِٓٞد ٗٚ ٓخ، ٛٞ ٚ ٓوظِلشحُـخٗذ حُٔؼ١ٞ٘، ك٢ ٤ٓخهخطٝ شحُِلظ٤حٌُٔٞٗخص ؿخٗذ 

"ش ُٔلَىحص ُٔخ٤ٗشٓـٔٞػش ٖٓ حإلٌٓخٗخص ح٤ُٔخه٤
(2)

. 

حألِٓٞد روُٞٚ:" ٤ُْ ػٔش ٢ٗء أكٖٔ طؼ٣َلخ  ( Pierre Guiraud )٣ٝؼَف ر٤٤َ ؿ٤َٝ      

حٌُظخرش، ٝٛٞ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٣َ١وش ك٢ حٌُظخرش  كخألِٓٞد ٣َ١وش ك٢ !ٖٓ ًِٔش أِٓٞد

ٌُخطذ ٖٓ حٌُظخد، ُٝـْ٘ ٖٓ حألؿ٘خّ، ُٝؼَٜ ٖٓ حُؼٍٜٞ"
(3)

ٛ٘خ ٤٘٣َ ا٠ُ طؼيى . ٝ

حألٓخ٤ُذ رظؼيى حٌُظخد ٝحُٔئُل٤ٖ، ٝرخهظالف حألٗٞحع حألىر٤ش ٝكٜ٘ٞٗخ، ٝرخهظالف حُؼٍٜٞ. 

 ٍُ ٢ِ، ك٢ٜ طؼ٢٘ ٣َ١وش ُِظؼز٤َ ػٖ ّىص ا٠ُ طؼ٣َلٜخ حأل٣ٛوٍٞ ًٌُي:" أٓخ ًِٔش أِٓٞد اًح 

حُلٌَ رٞٓخ١ش حُِـش"
(4)

" ٗٔظط٤غ إٔ ك٢ ًِٔش )طؼز٤َ(، ك٤َ٘كٜخ:  . ٌُ٘ٚ ٣َٟ ؿٟٔٞخ

ٍٙ، ٝػَٟٚ، ًٔخ ٗٔظط٤غ إٔ ٗظٍٜٞٙ  ّٞ ٗظٍٜٞ إٔ حُظؼز٤َ ػٖ حُلٌَ ٛٞ طٔؼ٤َ حُلٌَ، ٝطط

ٍٙ ٝطـؼِٚ ٝهزَح " َّ أٗٚ حُؼَٔ ؿ٤ٔؼخ، ك٢ ؿ٤ٔغ ظَٝكٚ حُظ٢ طز
(5)

 . 

 

 
                                                 

 .132، ص 1986 ديب، دار الفكر العريب، القاىرةنقد األشفيع السيد، االجتاه األسلويب يف ال  (1)
 . 22ناظم، البىن األسلوبية )دراسة يف أنشودة ادلطر للسّياب(، ص   (2)
 .9، ص 1994 حلب، 2مناء احلضاري للدراسة والرتمجة والنشر، ط/ منذر عياشي، مركز اإل ربيًن جًنو، األسلوبية، ت  (3)
 . 10ادلرجع نفسو، ص   (4)
  .11ادلرجع نفسو، ص   (5)
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 انفٍ: ىة /األعه ( ة

٤ش حٌُظخرش حألىر٤ش ٝاريحػٜخ، ٝحُط٣َوش حٍطز٢ ٓلّٜٞ حألِٓٞد ػ٘ي رؼٞ حُ٘وخى حُـَر٤٤ٖ رلّ٘      

ِٓٞد ُألػٔخٍ حُظ٢ طظْٔ رخألىر٤ش ٜٓطِق حأل (Paul Goodman) ؿٞىٓخٕك٢ ًُي. ٣وٜٚ 

ال حُظ٢ ٝحٌُظخرش  ُـٞىس، ػ٠ِ ػٌْ طِي حُظ٢ ال طٔظخُ رٌُي ًخُ٘ؼَ حَُى١ءػخ٤ُش ٝحٝرخُل٤٘ش 

ٜخ ٝؿٞى حألِٓٞد ٢ٛٝ ٣ٍٞى حُلخالص حُظ٢ ٣ٌَ٘ ك٣٤ظ٘خٓن ك٤ٜخ حٌَُ٘ ٓغ ح٠ُٕٔٔٞ. ٝ

 أهٞحٍ ٓلظيٓش ِٝٓظِٓش رٌَ٘ ٗو٢ٜ :" إ أٗخ٤ٗي ٤ِٓظٕٞ ٤ُْ ُٜخ أِٓٞد، ك٢ٜػالع

٢ٛٝ حُظ٢ ط٘طزن ػ٠ِ  –ٝرٞٓؼ٘خ إٔ ٗوٍٞ اٗٚ ٤ُْ ٛ٘خى أِٓٞد ػ٠ِ ػالع ٝؿٜخص: اكيحٛخ 

ٕ هٞال هي٣َح هي ٣زيٝ ٓلخ٣يح ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤٘ش ُٜخُق ٓخ ك٤ٚ ٖٓ كٌَ ط٤َ٘ ا٠ُ أ –٤ِٓظٕٞ 

ٝٗؼٍٞ، ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣ؼّي ك٤ٚ ٌٛح حُل٤خى ٗلٔٚ طؼز٤َح ػٖ ٓٞهق، ٝحُٞؿٜش حُؼخ٤ٗش إٔ طٌٕٞ 

ٚ ٓطِوخ، ٝٛ٘خ ال ٣ٌٕٞ حٌُظخرش ؿ٤َ أىر٤ش، اً ال ٣ٔظط٤غ حُٔئُق إٔ ٣و٤ْ ػالهش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ هُٞ

ك٤غ ٣ٜزق حُلَٓخٕ ٖٓ  ؼخُؼش ك٢ٜ ط٘طزن ػ٠ِ حُ٘ؼَ ح٤ُٔتُٞؿٜش حُأٓخ ح ػٔش أِٓٞد،

حألِٓٞد ك٢ ٝحهغ حألَٓ ٗظ٤ـش الهظال١ أٓخ٤ُذ ػي٣يس"
(1)

. كل٢ حُلخُش حأل٠ُٝ ٣ٔظؼ٢٘ 

رٔخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ   -ؿُٞيٓخٕ ٗٔز٤ش حألِٓٞد ا٠ُ حُؼَٔ حألىر٢ ح١ٌُ طزظؼي ك٤ٚ ك٤ّ٘ش حُظؼز٤َ 

ٗذ حُل١ٌَ ٌُٜح حُؼَٔ ٝٓلظٞحٙ. ٝك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش ٣ِ٘ع ػٖ ه٤ٔش حُـخ -ك٤ٜخ ٖٓ هٜخثٚ 

هخ٤ٛش حألِٓٞد ٖٓ حٌُظخرش ؿ٤َ حألىر٤ش، ألٜٗخ ال طظٞحكَ ػ٠ِ حالٗٔـخّ حُالُّ ر٤ٖ أكٌخٍ 

حُٔئُق ٠ٕٓٝٔٞ حُ٘ٚ ك٢ أُلخظٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ. أٓخ ك٢ حُٞؿٜش حُؼخُؼش ك٤ظليع ك٤ٜخ ػٖ كخُش 

ا٠ُ حهظال١ٜخ ك٢ ٝحهغ حألَٓ. كال ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗظٌِْ  طؼيى حألٓخ٤ُذ ك٢ حُؼَٔ حُٞحكي؛ ٓخ ٣ئى١

 ػٖ ٝؿٞى حألِٓٞد ك٢ طِي حُلخُش، أ١ إٔ ٛخكزٚ ال ٣ِظِّ ٜٗـخ ٓلّيىح. ٝك٢ كي٣ؼ٘خ ػٖ 

                                                 
 .100 - 99 مبادئو وإجراءاتو، ص فضل، علم األسلوب (1)
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: (Analyse du discours)هخ٤ٛش حُؼزخص ك٢ حألِٓٞد، ًٌَٗ طؼ٣َلخ آهَ ٍٝى ك٢ ٓؼـْ 

ّٖ  –لخص، ٝحُؼزخٍحص حُؼخرظش ٝأك٤خٗخ حُؼ٘خَٛ، حُٜ –"رخألِٓٞد، ٗٔٔغ حٌَُ٘ حُؼخرض  ك٢ ك

ٗوٚ أٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حألٗوخٙ. حُِلظش ط٘طزن ًٌُي ػ٠ِ حُ٘٘خ١ حُؼخّ ُ٘وٚ أٝ ٓـظٔغ 

ٓؼَ كي٣ؼ٘خ ػٖ أِٓٞد ك٤خس أٝ ػٖ أِٓٞد ك٠خٍس"
(1)

. 

 :األعهىة ػذول وإضبفخ ج(

ٝ ٣َٟ رؼٞ حُـَر٤٤ٖ رؤٕ أِٓٞد حٌُخطذ ٣ظٔؼَ ك٢ حُلخالص حُظ٢ ٣ظَٜ ك٤ٜخ حُ٘ٚ أ     

 Jean Le Rond ىحالٓز٤َ )٣وٍٞ حُوطخد رٞحؿٜش ؿي٣يس طـؼَ ٓ٘ٚ ػٔال اريحػ٤خ هخٛخ. 

D’Alembertٕ٣وخٍ ك٢ حألِٓٞد اٗٚ أٝٛخف حُوطخد حألًؼَ ه٤ٜٛٞش( ك٢ ٌٛح حُ٘ؤ ": 

ٝحألًؼَ ٛؼٞرش، ٝحألًؼَ ٗيٍس، ٝحُظ٢ طٔـَ ػزو٣َش أٝ ٓٞٛزش حٌُخطذ أٝ حُٔظٌِْ"
(2)

أ١ إٔ   .

٤ش، حُظ٢ ٣زَُ رٜخ حُؼَٔ حألىر٢، ٝحُٔؼخ٤٣َ حُ٘خىٍس حُظ٢ ٣لِٜٔخ، ٝحُظ٢ حُلَحىس أٝ حُوٜٞٛ

حُظ٢ طئْٓ ُٔخ ٠ٔٔ٣  –ك٢ حُلو٤وش  –طظز٤ٖ رٜخ كط٘ش ٛخكزٜخ ًًٝخإٙ ٝٓٞٛزظٚ ٢ٛ 

م ػ٘ٚ ٝػيٍٝ  ّٞ رخألِٓٞد. كخألِٓٞد ٛ٘خ حهظالف ػٖ حُٔؤُٞف ٝاٟخكش ػ٤ِٚ، أٝ رخألكَٟ طل

خ ؿخء ك٢ ُٔخٕ حُؼَد: " ػيٍ ػ٘ٚ ٣ؼيٍ ػيٝال اًح ٓخٍ ًٔ ػٖ ٓٔخٍٙ حُؼخرض. ٝحُؼيٍٝ ُـشً 

ٟ رٚ ؿ٤َٙ كؼزيٙ" ّٞ ًؤٗٚ ٤ٔ٣َ ٖٓ حُٞحكي ا٠ُ ح٥هَ. ػيٍ حٌُخكَ رَرٚ ػيال ٝػيٝال اًح ٓ
(3)

 .

ٝك٢ ٓلٜٞٓٚ حالٛطالك٢: " حُؼيٍٝ ٛٞ حُوَٝؽ ٖٓ حُ٘ٔط٢ ا٠ُ حُالٗٔط٢"
(4)

، أ١ اهَحؽ 

 ٛخ. ٣َٟٝ حُّٔٔي١ أٗٚ ٤ُْ: " ٟٓٞ حكظ٤خٍ حُيحٍ ٖٓ ٝظ٤لظٚ حَُٔؿؼ٤ش، ا٠ُ ٝظخثق طظؼيح

 
                                                 

 (1 )Patrick Charaudeau, Dominique Mangueneau, dictionnaire de l’analyse du discours, éd. du Seuil, Paris 2002, p 551.
 

  .37جًنو، األسلوبية، ص  (2)
 .435ص  ،11ابن منظور، لسان العرب، اجمللد  (3)
مصطلح الطبع والصنعة )مقاربة حتليلية ورؤية نقدية يف ادلنهج واألصول(، أطروحة دكتوراه دولة، قسم اللغة مصطفى درواش،  (4)

 .244، ص 2004العربية وآداهبا، جامعة اجلزائر 
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حإلٗٔخٕ ػ٠ِ حُِـش ٝػ٠ِ ٗلٔٚ ُّٔي هٍٜٞٙ ٝهٍٜٞٛخ ٓؼخ"
(1)

، أ١ ػ٘يٓخ ال ٣ـي حُٔظٌِْ ٓخ 

 ٣٘خٓذ ٓيُٞالطٚ ٖٓ ىٝحٍ أ٤ِٛش ُٜخ.   

ػٖ حألِٓٞد، ػ٠ِ أٗٚ اٟخكش ا٠ُ حُلٌَ، هٜي طلو٤ن  ( Stendhal ) ٓظخٗيحًٍٔخ طليع      

ٔخص حٌُل٤ِش ربكيحع ٤ق ا٠ُ كٌَ ٓؼ٤ٖ ؿ٤ٔغ حُٔالر:" حألِٓٞد ٛٞ إٔ ط٠ّ ُٚحُظؤػ٤َ حُالُ

حُظؤػ٤َ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ ٌُٜح حُلٌَ إٔ ٣ليػٚ"
(2)

. إ " حألِٓٞد إً ٣ٜزق اٟخكش طوّٞ رٞظ٤لش ال 

طظَٜ رخُـٔخٍ، رَ ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلي٣ي رخُلؼخ٤ُش ٝحُظؤػ٤َ"
(3)

. كخُلٌَ ٓٞؿٞى ػ٘ي حََُٔٓ. ٝٓخ 

ٌّ٘ٚ ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٔظِو٢ ربكيحع حُظؤػ٤َ ٝحإلػخٍس. ػ٤ِٚ اال إٔ ٠٣  ٤ق ا٤ُٚ ٓخ ٣ٔ

 األعهىة اخزُبس: د(

٣٘ظَ ٗلَ آهَ ٖٓ حُـَر٤٤ٖ ا٠ُ حألِٓٞد ػ٠ِ أٗٚ حهظ٤خٍ ٌُِٔٞٗخص حُِـ٣ٞش حُٔظ٘ٞػش      

ًخألُلخظ ٝحُظَح٤ًذ ٝح٤ُٜؾ ٝحُؼزخٍحص، رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص ك٢ حُٔوخّ 

" إٔ حالهظ٤خٍ ٗظَس ٗخثؼش ؿيح : (Wales )ؿخء ك٢ ٓؼـْ حألِٓٞر٤ش ُٜخكزٚ ٝحُْ ٝح٤ُٔخم. 

ا٠ُ حألِٓٞد كخُٔئُق ٣وظخٍ ٓٔخص ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُٔٞحٍى ح٤ٌُِش ُِـش... ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ حُٞحٓغ 

ُالهظ٤خٍ، ال ٣وظِق حٌُظخد ػٖ ؿ٤ٔغ ٓٔظؼ٢ِٔ حُِـش، كٜٞ ؿِء ٖٓ هيٍط٘خ رٞٛل٘خ ٓظ٤ٌِٖٔ 

هٞحُ٘خ حُل٤ٗٞٔخص حُٔ٘خٓزش ٝحُظ٤ًَذ حُٔ٘خٓذ ٝحُٔؼـْ حُٔ٘خٓذ أ٤٤ِٖٛ، اً ٗوظخٍ أل

ٝحُٔلَىحص حُٔ٘خٓزش... اُن، ُظظ٘خٓذ ٓغ ٓخ ٗؼ٤٘ٚ ك٢ حُوٍٞ، ٝٓغ ح٤ُٔخم ح١ٌُ ٓظوخٍ ك٤ٚ"
(4)

. 

      

 
                                                 

 .106ص ، 1982الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس عبد السالم ادلسدي، األسلوبية واألسلوب،  (1)
 . 99فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو، ص  (2)
 .99ص ، ادلرجع نفسو (3)
 . 54 - 53 ناظم، البىن األسلوبية )دراسة يف أنشودة ادلطر للسّياب(، ص (4)

 ( Wales, Katie, A dictionary of stylistics, p 62)نقال عن:               
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ًٔخ حٍطز٢ ٓلّٜٞ حألِٓٞد حُٔٔظ٘ي ا٠ُ حالهظ٤خٍ ر٘ظ٣َش حُظٞحَٛ، اً إ ٛ٘خى أٍرؼش      

حهظ٤خٍ ؿَٟٚ حُظ٤َٛٞ، حهظ٤خٍ ٟٓٞٞع حٌُالّ، حهظ٤خٍ حُ٘لَس حُِٔخ٤ٗش  أٗٔخ١ ٖٓ حالهظ٤خٍ:

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ طؼّيى حُِـخص ٝحُِٜـخص، ٝحهظ٤خٍ ٗل١ٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حألر٤٘ش حُِٔخ٤ٗش حُوخٟؼش 

ُوٞحػي ٗل٣ٞش
(1)

. 

٣ًٌَٝ ر٤٤َ ؿ٤َٝ إٔ رؼٞ حُـَر٤٤ٖ ٣َٕٝ " إٔ حألِٓٞد ٣ٌٖٔ ك٢ حالهظ٤خٍ حُٞحػ٢      

َ"ألىٝحص حُظؼز٤
(2)

، ٝأىٝحص حُظؼز٤َ ٌٛٙ ٓظؼيىس ٝٓظ٘ٞػش رٔخ طلِٔٚ ٝطٞظلٚ ٖٓ ػزخٍحص 

   ، ٝٓخ ٣ظؼِن رٜخ.ٝطَح٤ًذ ُلظ٤ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش

 اإلَغبٌ: األعهىة / هـ(

ًِّ ُألِٓٞد، ألْٜٗ ٣َٕٝ ك٢ ًُي       ُْ ٣ظٌٖٔ رؼٞ حُـَر٤٤ٖ ٖٓ حهظَحف طؼ٣َق ٓليى َٝٓ

ٝط٤٤٠ن ٓـخُٚ، طز٤ّٖ ُْٜ أٗٚ أٝٓغ ٓٔخ ٗوٜخ ٝاؿلخكخ ك٢ كوٚ، اً ًِٔخ كخُٝٞح طلي٣يٙ 

حُ٘و٤ٜش حٌُخِٓش ُإلٗٔخٕ  حُظ٢  ر٤ل٣ٕٞظٍٜٞٙ حؿظٜخىْٛ ٟٝٞحرطْٜ. ٣ٔؼَ حألِٓٞد ػ٘ي 

٘ظِع رُٜٔٞش   " إ حُٔؼخٍف، ٝحُٞهخثغ، ٝحٌُٔظ٘لخص طُ :طِظٜن رٚ ىٕٝ ؿ٤َٙ، اً ٣وٍٞ

. ٝأٓخ حإلٗٔخٕطٌٕٞ هخٍؽ ٝطظلٍٞ ٝطلُٞ اًح ٓخ ٟٝؼظٜخ ٣ي ٓخَٛس حُظ٘ل٤ٌ. ٌٛٙ حأل٤ٗخء اٗٔخ 

حألِٓٞد كٜٞ حإلٗٔخٕ ٗلٔٚ. ٌُٝح ال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣٘ظِع، أٝ ٣لَٔ، أٝ ٣ظٜيّ"
(3)

. كخألِٓٞد ػخرض 

ُيٟ حُلَى، ٤ٔ٣َ ٓغ ١ز٤ؼظٚ ٣ٝظٔٔي ر٘و٤ٜظٚ، أ١ " أٗٚ ٣ٌٖٔ ألكٌخٍ حُوطخد ٝؿَٞٛٙ إٔ 

 ، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ طئهٌ ٖٓ ٓئُلٜخ، ر٤٘ٔخ حٌَُ٘ ح١ٌُ أػطخٙ ُٜخ، كٜٞ ُٚ هخ٤ٛش ٖٓ هٞحٛٚ

 

 

                                                 
 .117 - 116تو، ص فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاينظر:  (1)
 .11، ص جًنو، األسلوبية (2)
 .37، ص نفسوادلرجع  (3)
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٣ظلٍٞ ٝال إٔ ٣ٜيّ، ٝال إٔ ٣وِي"
(1)

رؤٕ حألِٓٞد ال  ٓخ٤ٍَٓ رَٝٓض. ٝك٢ حُلٌَس ًحطٜخ ٣ًٌَ 

٣ظٔؼَ ك٢ حُٔظخَٛ حُوخٍؿ٤ش ُإلٗٔخٕ ٝال ك٢ ١َحثن ػِٔٚ، ٝاٗٔخ ك٢ ػٔن طل٤ٌَٙ ح١ٌُ 

وي :" إ حألِٓٞد ٤ُْ رؤ٣ش كخٍ ٣ُ٘ش ٝال ُهَكخ ًٔخ ٣ؼظ٣ٌ٘ق ػٖ ٍإ٣ظٚ حُوخٛش. ٣وٍٞ

رؼٞ حُ٘خّ، ًٔخ أٗٚ ٤ُْ ٓٔؤُش ط٤ٌ٘ي، اٗٚ ٓؼَ حُِٕٞ ك٢ حَُْٓ، اٗٚ هخ٤ٛش حَُإ٣ش طٌ٘ق 

"ىٕٝ ٓٞحٙػٖ حُؼخُْ حُوخٙ ح١ٌُ ٣َحٙ ًَ ٓ٘خ 
(2)

.  

رؤٕ حألِٓٞد ٛزش ٖٓ حُوخُن ٝٓ٘لش ٓ٘ٚ. كٜٞ  ( Chateaubriand ) (ٗخطٞر٣َخ٣َٕٟ )     

حُؼَٔ ٣ًٌَٝ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ:" ػزؼخ ٗظَٔى ٟي ؿ٤َ هخرَ ُالًظٔخد، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣زؼغ حُل٤خس ك٢ 

ٌٛٙ حُلو٤وش: ُٖ ٣لٖٔ ٗظْ حُؼَٔ، ٝال ط٤٣ِ٘ٚ رٍٜٞ ؿ٤يس حُ٘زٚ، ٝال ؿَٔٙ رؤُق ًٔخٍ آهَ 

اًح أهطؤٙ حألِٓٞد ألٗٚ ىٕٝ ًُي ٣ؼّي ػٔال ٤ٓظخ ك٢ حُٜٔي.ٌٛح، ٝإ حألِٓٞد، ٝػٔش أُق 

زش"حُٔٞٛ . كٜٞ ٛزش حُٔٔخء ٝػطخءٗٞع، ال ٣ٌظٔذ رخُظؼ٤ِْ
(3)

ًٌُي، كبٕ ٗظْ  . ٖٓ ٌٛح حٌُالّ

حُؼَٔ، ال ٣ؼ٢٘ كو٢ حُظ٤ًَز٤ٖ حُِلظ٢ ٝحُٔؼ١ٞ٘ كلٔذ، رَ ٣ٔظٞؿذ ٤ٗجخ أٍه٠ ٜٓ٘ٔخ، ٝٛٞ 

( ٓلّٜٞ ٤٣ٍٞٓٚحألِٓٞد، ٤٘٣َٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ا٠ُ طؼيى حألٓخ٤ُذ ٝط٘ٞػٜخ. ًٔخ ٣َر٢ )

ٝح١ٌُ رٞٓخ١ظٚ ٗٔظط٤غ  رخُلٌَ حُوخُٚ ح١ٌُ ال ٗٔظط٤غ حًظٔخرٚ ٝال حُظو٢ِ ػ٘ٚ، حألِٓٞد

ٍ ٤ٗجخ ٍٝك٤خ ا٠ُ ٢ٗء ٓخى١. ٣وٍٞ ّٞ  د رخُ٘ٔزش ُ٘خ ٛٞ ٓٞهق ٖٓ حُٞؿٞى:" حألِٓٞإٔ ٗل

 خَُىحء، ٌُٝ٘ٚ حُلٌَ ِزٔٚ ٝٗوِؼٚ ًحُلو٤وش ٤ٗجخ ٗ ٌَٝٗ ٖٓ أٌٗخٍ ح٤ٌُ٘ٞٗش، ٤ُْٝ ك٢
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و٤ٚ ي ح١ٌُ ٣ٌٔ٘٘خ رٚ طِظل٣َٞ حُٔؼـِ ٢ُ٘ء ٍٝك٢ ا٠ُ حٌَُ٘ حُٞك٤حُٝ حُوخُٚ ٗلٔٚ

"ٝحٓظٜخٛٚ
(1)

.   

ٓلّٜٞ حألِٓٞد رٌٜح حُـخٗذ حإلٗٔخ٢ٗ حُلَى١ حُوخٙ، ك٤ًٌَ:"ٌُٝ٘٘خ  ر٤٤َ ؿ٤َٝ(٣َر٢ )     

ّٖ حٌُخطذ كو٢، ٌُٝ٘ٚ ًَ  َٟٗ إٔ ًِٔش أِٓٞد طظـخُٝ ٓؼ٘خٛخ حُظو٤ِي١. ٝحألِٓٞد ُْ ٣ؼي ٛٞ ك

ألِٓٞد ٛٞ حُؼَٜ٘ حُوالّم ُِـش. ح١ٌُ ٣ؼي هخٛش ٖٓ هٞحٙ حُلَى، ٣ٝؼٌْ أٛخُظٚ: ح

حَُؿَ"
(2)

ًّزٚ ٣ٝوظخٍ أىٝحطٚ.  . ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ حألِٓٞد ٓـَىح، ال ٣ّٜق ك٢ ؿ٤خد ٖٓ ٣َ

 فٍ انًجبدث انؼشثُخ انذذاثُخ:األعهىة  .3

طليع ػيى ٖٓ حألىرخء ٝحُ٘وخى حُؼَد حُٔليػ٤ٖ ػٖ حألِٓٞد ٟٖٔ ىٍحٓخص ٝرلٞع      

حٗطالهخ ٖٓ ٗوي ُٔوٞالص رؼٞ حُ٘وخى أىر٤ش أٝ رالؿ٤ش، ٝك٢ طِي حُٔظؼِوش رخإلػـخُ حُوَآ٢ٗ، أٝ 

 حُـَر٤٤ٖ حُظ٢ ط٘خُٝض حُٟٔٞٞع. 

طؼ٣َلخص  ٌُِٔش أِٓٞد ك٢ ًظخرٚ "حألِٓٞد، ىٍحٓش رالؿ٤ش طل٤ِ٤ِش  أٍٝى أكٔي حُ٘خ٣ذ     

ح١ٌُ ٣ؼّي حُزخىٍس حأل٠ُٝ  ُألِٓٞر٤ش ك٢ حُٔزخكغ حُؼَر٤ش ك٤َر٢  -ألٍٛٞ حألٓخ٤ُذ حألىر٤ش" 

، أٝ رط٣َوظٜخ. اٗٚ ٗظْ ُألُلخظ حُظ٢ طؼزَ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ. كٌخٕ ٜٓ٘خ ٓخ ٓلٜٞٓٚ رل٤ّ٘ش حٌُظخرش

٢ِ٣
(3)

: 

   ٝحٌُالّ ٣ٌٕٞ هٜٜخ أٝ كٞحٍح أٝ ط٘ز٤ٜخ أٝ ٓـخُح أٝ ً٘خ٣ش أ ٖٓ ّٖ حألِٓٞد ك

 طو٣ََح أٝ كٌٔخ أٝ أٓؼخال. 

 

                                                 
  .97فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو، ص   (1)
 .42، ص جًنو ، األسلوبية  (2)
.)نقال عن أمحد الشايب، األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول 25، ص أبو العدوس، األسلوبية )الرؤية والتطبيق(ينظر:   (3)

  األساليب األدبية(.
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   َحألِٓٞد ٣َ١وش حٌُظخرش أٝ ٣َ١وش حإلٗ٘خء أٝ ٣َ١وش حهظ٤خٍ حألُلخظ ٝطؤ٤ُلٜخ ُِظؼز٤

 رٜخ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ هٜي حإل٠٣خف ٝحُظؤػ٤َ.   

   حألِٓٞد ٛٞ حٍُٜٞس حُِلظ٤ش حُظ٢ طؼزَ رٜخ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ، أٝ ٗظْ حٌُالّ ٝطؤ٤ُلٚ ألىحء

 حألكٌخٍ ٝػَٝ حُو٤خٍ، أٝ حُؼزخٍحص حُِلظ٤ش حُٔ٘ٔوش ألىحء حُٔؼخ٢ٗ. 

ش. ٣ٝلّيىٙ ك٢ إ حُ٘خ٣ذ ٣لّيى حألِٓٞد ك٢ حُظؼ٣َق حألٍٝ ػ٠ِ أٗٚ ٗٞع ٖٓ حألٗٞحع حألىر٤

 ٖٓ ٌّٖ حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ حُط٣َوش ك٢ ٟٝغ حٌَُ٘ حُٔالثْ، ٖٓ حألُلخظ ٝحُؼزخٍحص، حُظ٢ طٔ

ٝحُٔوخٛي. أٓخ حُظؼ٣َق حُؼخُغ كال ٣زظؼي ك٢ ُزّٚ  ٍحُظؤػ٤َ ك٢ حُٔظِو٢، ك٢ كٖٔ حُز٤خٕ ُألكٌخ

 الّ.حُؼزخٍحص ٝحُ٘ظْ ك٢ حٌُػٖ حُظؼ٣َق حُؼخ٢ٗ، ٌُ٘ٚ ٤٠٣ق ا٤ُٚ كٌَس حُظ٤ٔ٘ن ك٢ 

٣َٟٝ أكٔي حُ٘خ٣ذ رؤٕ حألِٓٞد ٣وٚ حُٔؼ٠٘ رخُيٍؿش حأل٠ُٝ. ٣ٝظٌٕٞ ك٢ حُؼوَ هزَ إٔ 

٣ُوَؿٚ حُِٔخٕ: " حٍُٜٞس حُِلظ٤ش حُظ٢ ٢ٛ أٍٝ ٓخ ٣ُِو٠ ٖٓ حٌُالّ ال ٣ٌٖٔ إٔ طل٤خ ٓٔظوِش 

ٝاٗٔخ ٣َؿغ حُل٠َ ك٢ ٗظخٜٓخ حُِـ١ٞ حُظخَٛ ا٠ُ ٗظخّ آهَ ٓؼ١ٞ٘ حٗظظْ ٝطؤُق ك٢ ٗلْ 

أٝ حُٔظٌِْ، كٌخٕ رٌُي أِٓٞرخ ٓؼ٣ٞ٘خ ػْ طٌٕٞ حُظؤ٤ُق حُِلظ٢ ػ٠ِ ٓؼخُٚ ٝٛخٍ ػٞرٚ حٌُخطذ 

ح١ٌُ ُزٔٚ أٝ ؿٔٔٚ اًح ًخٕ حُٔؼ٠٘ ٛٞ حَُٝف، ٝٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ حألِٓٞد ٓؼخٕ َٓطّزش هزَ إٔ 

ّٔوش، ٝٛٞ ٣ظٌٕٞ ك٢ حُؼوَ هزَ إٔ ٣ـ١َ رٚ حُِٔخٕ أٝ ٣ـ١َ رٚ حُوِْ" ٣ٌٕٞ أُلخظخ ٓ٘
(1)

 . 

ك٢ حألِٓٞد، ػٔٞىح ٖٓ حألػٔيس حألٍرؼش حُظ٢ ٣ز٠٘ ػ٤ِٜخ حُؼَٔ حألىر٢  ٤ٖٓأكٔي أ ٣َٟ

ٕ ٖٓ ػ٘خَٛ أٍرؼش: حُؼخ١لش  ّٞ ك٤ًٌَ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ: " أؿٔغ حُ٘وخى طو٣َزخ ػ٠ِ إٔ حألىد ٣ظٌ

ٝحُٔؼ٠٘، ٝحألِٓٞد، ٝحُو٤خٍ... ؿخ٣ش حألَٓ إٔ رؼٞ حألٗٞحع حألىر٤ش هي طلظخؽ ا٠ُ ٤ًٔش أًزَ 

 ٘خَٛ، ٓٔخ ٣لظخؿٚ ٖٓ ٗٞع آهَ، كخُ٘ؼَ ٓؼال ٣لظخؽ ا٠ُ ٓويحٍ ٖٓ حُو٤خٍ ٖٓ رؼٞ ٌٛٙ حُؼ

 

                                                 
(1)

 .65ص  ادلسدي، األسلوبية واألسلوب،  
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أًؼَ ٓٔخ طلظخؽ ا٤ُٚ حُلٌْ، ٝحُلٌْ طلظخؽ ا٠ُ ٓويحٍ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ أًؼَ ٓٔخ طلظخؽ ٖٓ حُو٤خٍ 

ٌٌٝٛح"
(1)

. إ حُوطخرخص حألىر٤ش ٤ُٔض ك٢ ٓٔظٟٞ ٝحكي ٖٓ حُظؤ٤ُق. ٝٛ٘خ ٣َر٢ حألِٓٞد 

 حُو٤خٍ ٝحالٓظيالٍ حُؼو٢ِ.رٔـخالص أهَٟ، أرَُٛخ 

طليع ٓخُٕ حُٞػَ ػٖ حألِٓٞد ح١ٌُ ٣ٔظلن حُيٍحٓش كؼال، كوخٍ:" كٜٞ حألِٓٞد حُلو٤و٢ 

حالهظ٤خ١ٍ ح١ٌُ ٣وظخٍ حُلَى ك٤ٚ ٓخ ٣٘خٓذ حُوطخد أٝال، ٝحُٔظِو٢ ػخ٤ٗخ، ٝح٤ُٔخم  -حالٗظوخث٢

خ ا٠ُ ََٓٓ ا٤ُٚ ك٢ ٓوخّ ػخُؼخ. أ١ أٗٚ حألِٓٞد حُٔ٘لظق ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حََُٔٓ ٤ََُٓ ٍٓخُش ٓ

ٓؼ٤ٖ. ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش حالطٜخ٤ُش ٝحُظٞح٤ِٛش طوّٞ ػ٠ِ حكظٔخالص ُـ٣ٞش أٝ ؿ٤َ ُـ٣ٞش ٓظٞحٟغ 

ػ٤ِٜخ ر٤ٖ حََُٔٓ ٝحََُٔٓ ا٤ُٚ. ٌٝٛٙ ٓظزَُ ٓٔخص ٓؼ٤٘ش رخٍُس ط٠ٔٔ حألِٓٞد"
(2)

. 

ألِٓٞد ٛ٘خ ٝك٢ طل٤ِِٚ ُوٜش ) ٓزخم ك٢ ٓٔزق حُيّ ( ُِوخٙ َٓحى حُٔزخػ٢ ٣َٟ " إٔ ح     

ٛٞ أِٓٞد ٓخهٖ طٜٞؿٚ ٓوظِق حُٔؼط٤خص حُٔظٞحكَس ك٢ حُوٜش حُٔؼخُـش... اٗٚ ٌٛح حٌَُ 

حُٔظٌَ٘ ٖٓ ؿ٤ٔغ ؿِث٤خص حُِٞكش حُو٤ٜٜش رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ١ز٤ؼش ٌٛٙ حُـِث٤خص"
(3)

   . 

ٕ حُوٜش  ّٞ ٣ٝ٘وَ ٓخُٕ حُٞػَ ٓخ هخُٚ َٓحى حُٔزخػ٢ ػٖ ٓلّٜٞ حألِٓٞد ك٢ حُوٜش:" ال طظٌ

حُوخٙ ػ٠ِ ٍٛٞس ًخِٓش، رَ أؿِحء ٛـ٤َس ٓظ٘خػَس ٖٓ حألكٌخٍ ٝحُلٞحىع  ك٢ ًٖٛ

ٝحٍُٜٞ ٝحُ٘و٤ٜخص. ٝإ ؿٔغ ٌٛٙ حألؿِحء ٝط٤ٔ٘وٜخ ٝطَط٤زٜخ رٌَ٘ ٓ٘طو٢ ٝؿ٤َٔ ٛٞ 

حُٔوٜٞى رٌِٔش أِٓٞد"
(4)

 . أ١ إٔ حألِٓٞد ًَ ٓظٌخَٓ، ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُـِث٤خص ٤ُٜ٘غ ٜٓ٘خ 

 

 
                                                 

(1)
 .22، ص 1963 ، القاىرة3بة النهضة ادلصرية، ط أمحد أمٌن، النقد األديب، مكت  

(2)
و  3ان:  ، العدد22لداجملرللة عامل الفكر،  مقالة يف، الجتاىات اللسانية ادلعاصرة ودورىا يف الدراسات األسلوبيةمازن الوعر، ا 
 .141، ص 1994 وزارة اإلعالم، الكويت ،4

(3)
 .153، ص نفسوادلرجع   

(4)
 .153ادلرجع نفسو، ص   
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 حإلريحػ٤ش ٞكش ّٓٞكيس ٓظٔخٌٓش طظلخػَ ك٤ٜخ ٓٔظ٣ٞخص حُؼ٤ِٔشهطخرخ اريحػ٤خ ًخٓال طظٌَ٘ ٓ٘ٚ ُ

    .حُٔوظِلش

II. ارجبهبد انذساعخ األعهىثُخ: 

 (Ferdinand De Saussure )ًخٕ ٖٓ ٗظخثؾ حُيٍّ حُِٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٟٝغ أٓٔٚ ى١ ٤َٓٞٓ     

الؿش أٝ حُ٘لٞ هَؿض ىٍحٓش حُِـش ٖٓ حُٔؼ٤خ٣ٍش حُظ٢ طؼظٔي حألٓخ٤ُذ حُوي٣ٔش ُِظل٤َِ ًخُزإٔ أُ  

ا٠ُ ػِْ حُِـش حُلي٣غ ح١ٌُ ٣ظز٠٘ حُٞٛل٤ش ٤ًٍِس أٓخ٤ٓش ُٚ، ٝح١ٌُ كظق ٓـخال ٝحٓؼخ أٓخّ 

حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ُظٍٜٞ كَٝع أهَٟ ُؼِْ حُِـش طٔؼ٠ ا٠ُ حُظوَد أًؼَ ٖٓ حإل١خٍ حُؼ٢ِٔ 

 ٝحُٟٔٞٞػ٢ ك٢ ٓ٘خٛـٜخ.

حُظ٢ ٓ٘لض حُزخكؼ٤ٖ  -٤ُِٔالى  أ١ ك٢ أٝحثَ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ -ك٢ ٌٛٙ حُلوزش ح٤ُِ٘ٓش      

ٍص ىٍحٓش حألِٓٞد ا٠ُ ٜٓ٘ؾ  ّٞ آٌخ٤ٗش رَُٝ ٓ٘خٛؾ ؿي٣يس ك٢ ا١خٍ ػِْ حُِـش حُلي٣غ، طط

٣َطو٢ ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ ػِٔخ هخثٔخ رٌحطٚ ر٘ظ٣َخطٚ ٝأىٝحطٚ حإلؿَحث٤ش ٝأٛيحكٚ، ٝٛٞ ٓخ ٢ٔٓ رؼِْ 

 – 1865) (Charles Bally)٣ٝؼّي حُِٔخ٢ٗ ح١َٔ٣ُٞٔ، ٗخٍٍ رخ٢ُ. (La stylistique)حألِٓٞد

، ح١ٌُ ٣َرطٚ أٓخٓخ رخُِٔخ٤ٗخص، ك٤ؼَكٚ روُٞٚ: " ٛٞ حُٔئْٓ حَُحثي ٌُٜح حُؼِْ حُـي٣ي (1947

حُؼِْ ح١ٌُ ٣يٍّ ٝهخثغ حُظؼز٤َ ػٖ ٝحهغ حُلٔخ٤ٓش حُ٘ؼ٣ٍٞش ٖٓ هالٍ حُِـش، ٝٝحهغ حُِـش 

ػزَ ٌٛٙ حُلٔخ٤ٓش"
(1)

، ٢ٛٝ حَُحثيس ك٢ كٌخٗض أِٓٞر٤ش ٗخٍٍ رخ٢ُ أِٓٞر٤ش طؼز٣َ٤ش  .

 حالطـخٛخص حألِٓٞر٤ش حُلي٣ؼش حُٔوظِلش حَُإٟ، ٝٓظٔؼِش أٓخٓخ ك٤ٔخ ٢ِ٣: 

 

 

  

                                                 
(1)

 . 18فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو، ص   
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 انزؼجُشَخ: شؤَخان .1

حُٔئْٓ ٌُٜح حالطـخٙ حألِٓٞر٢ حُظؼز١َ٤ ح١ٌُ ٣َر٢ رٚ ٓزخَٗس ر٤ٖ حُِـش ٣ؼّي ٗخٍٍ رخ٢ُ      

ؼخ١ل٤ش حُظ٢ ٣ظـ٠ِ رٜخ حُظؤػ٤َ ك٢ ٌٓٞٗخطٜخ ٝأر٤٘ظٜخ ٝٝهخثؼٜخ حُٞٛل٤ش ٝر٤ٖ ه٤ٜٔخ حُل٣ٌَش ٝحُ

ك٢ حُٔظِو٢. ٝٛ٘خ " ٣ظٔلٍٞ ٛيف حألِٓٞر٤ش كٍٞ حًظ٘خف حُو٤ْ حُِٔخ٤ٗش حُٔئػَس ًحص حُطخرغ 

حُؼخ١ل٢"
1

. ٣وٍٞ رخ٢ُ:" إ ٜٓٔش ػِْ حألِٓٞد حَُث٤ٔش ك٢ طوي١َ٣ طظٔؼَ ك٢ حُزلغ ػٖ 

ٔظليػ٤ٖ رخُِـش، ٝىٍحٓش حألٗٔخ١ حُظؼز٣َ٤ش حُظ٢ طظَؿْ ك٢ كظَس ٓؼ٤ّ٘ش كًَخص كٌَ ٝٗؼٍٞ حُ

"ٝحُوَحءحُظؤػ٤َحص حُؼل٣ٞش حُ٘خؿٔش ػٖ ٌٛٙ حألٗٔخ١ ُيٟ حُٔخٓؼ٤ٖ 
(2)

. كؼٔش ػالهش ٓظ٤٘ش ر٤ٖ 

حُظؼز٤َ ك٢ ٓ٘زؼٚ ح٢ٌُ٘ٛ، ٝر٤ٖ حُظؼز٤َ ك٢ ػ٘خَٛٙ حُِـ٣ٞش ٝٓٔظ٣ٞخطٚ حُٔوظِلش حُظ٢ ٣َى رٜخ. 

طؼ٣َلٚ ُِظؼز٤َ ٝػٖ حَُحرطش ر٤ٖ كخألػَ ر٤ٖ ٌٛح ًٝحى أػَ ػ٘خث٢ حُٞؿٜش. ٣وٍٞ ر٤٤َ ؿ٤َٝ ك٢ 

٘ـِ ٗلٔٚ رخُظؼز٤َ حُلٌَ ٝحُِـش: " إ حُظؼز٤َ كؼَ ٣ؼزَّ ػٖ حُلٌَ رٞحٓطش حُِـش... إ حُلٌَ ٣ُ 

ٟٖٔ حألٌٗخٍ، ٣ٝيهَ ك٢ حُـَٞٛ حُوخػي١، ٝٓؼِٚ ك٢ ًُي ىهٍٞ حُل٤خس ك٢ حُـٔي، ٖٝٓ 

خ٤ٗخص ٖٓ ؿٜش أ٠ُٝ، ًٔخ طوق ٛ٘خ كبٕ ىٍحٓش حُظؼز٤َ طوق ػ٠ِ ٗخ٤ٛش حُِـش ٝحُظل٤ٌَ، ٝحُِٔ

ػ٠ِ ٗخ٤ٛش ػِْ حُ٘لْ، ٝحالؿظٔخع ٝحُظخ٣ٍن ٖٓ ؿٜش أهَٟ"
(3)

 . 

ٌٌٝٛح كبٕ " ػِْ حألِٓٞد ػ٘ي رخ٢ُ ٤ُْ رلؼخ ك٢ ٓـخٍ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُِـش، رَ ك٢ حُِـش      

رؤًِٜٔخ ٓالكظش ٖٓ ُح٣ٝش هخٛش ُْٝ ٣ِػْ ًٔخ حطٜٔٚ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ رؤٕ حُِـش حُؼخ١ل٤ش 

ٓٔظوَ ػٖ حُِـش حُؼو٤ِش" طٞؿي رٌَ٘
(4)

 .  أ١ إٔ حُظخَٛس أٝ حُوخٛش حُؼخ١ل٤ش ُِـش طٌٖٔ ك٢ 

 

                                                 
(1)

 .31ىن األسلوبية )دراسة يف أنشودة ادلطر للسّياب(، ص ناظم، الب  
(2)

 . 21فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو، ص   
(3)

 .51، ص جًنو، األسلوبية  
 .26فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو، ص   (4)
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حُِـش ًحطٜخ ك٢ ٌٓٞٗخطٜخ حُؼخى٣ش حُٔظيحُٝش ر٤ٖ حُ٘خّ. ٝػ٠ِ حُزخكغ حألِٓٞر٢ حٓظوَحء طِي 

حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طيهَ ك٢ ط٣ٌٜٞ٘خ، ٌُُي " ىػخ ا٠ُ اؿَحء ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ٛٞط٤ش 

٤ٔش ٝٗل٣ٞش ٝىال٤ُش"ٝٓؼـَٝٛك٤ش 
(1)

.  

٣ٔظؼ٢٘ ٗخٍٍ رخ٢ُ حُِـش حألىر٤ش ٝحُ٘ؼ٣َش ٖٓ حُيٍحٓش حألِٓٞر٤ش، ٣ٜٝظْ رِـش حٌُالّ      

ال طزلغ ػٖ َٗػ٤ش ُٞؿٞىٛخ اال ك٢ حُوطخد  حُؼخى١، ك٢ٜ ِٓي حُٔـظٔغ ػخٓش. اٜٗخ "

طِوش حُٞؿٞى ك٤ؼٔخ ًخٕ حٌُالّ.."حُِٔخ٢ٗ أ٣٘ٔخ ًخٕ، ك٢ٜ إً ٓ
(2)

زو٢ ش حألىد ال طُ ُـ.  إ 

ُٜخ  ٤و٤ش ٖٓ ؿٜش هِل٤خطٜخ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘ل٤ٔشحُِـش ػ٠ِ ٛزـظٜخ حُلو ّٞ ٝحُؼخ١ل٤ش، ٝاٗٔخ طل

٤ش ػ٠ِ طِي حُوِل٤خص. كظوَؽ رٌُي ػٖ ٓـخٍ ا٠ُ ُـش كَى٣ش هخٛش طٔظلًٞ ك٤ٜخ حُـٔخُ

: " كخُِـش حألىر٤ش هزَ ًَ ٢ٗء ٢ٛ طلٍٞ هخٙ ك٢ ُـش حألِٓٞر٤ش. ٣وٍٞ ٛالف ك٠َ

ـ٤ٔغ، اال إٔ حُزٞحػغ حُل٣ٞ٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ك٢ ُـش حٌُالّ طٜزق رٞحػغ ؿٔخ٤ُش ك٢ ُـش حُ

"٢ٔ ا٠ُ ٓ٘طوش حُ٘وي ٝطخ٣ٍن حألىدحألىد، ٝك٤٘جٌ ط٘ظ
(3)

حُٞظ٤ل٢  حٌُالّ حُـخٗذ ٌُٕٝٞ .

ك٢ٜ خىطٚ حأل٤ُٝش حُٔظٔؼِش ك٢ حُِـش: " اال حػظٔخى ٓ أِٓٞر٤ظٚٝحُظطز٤و٢ ُِـش، كٔخ ُيٍحٓش 

"حُٟٔٞٞػ٢ ح١ٌُ طوخّ رٚ ه٤ٜٛٞش حألِٓٞد ٝحهظالكٚ ٖٓ كَى ٥هَحُٔؼ٤خٍ 
(4)

. 

إً " حرظٌَ رخ٢ُ ٜٓطِق حألِٓٞر٤ش، ٝٛٞ حُٜٔطِق ح١ٌُ ٗـَ حُيح٤ٍٖٓ ك٢ كوَ      

حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش ٝحُ٘وي٣ش، اال أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣وٜي رٌٜح حُٜٔطِق ىٍحٓش حألػٔخٍ حألىر٤ش، ٝاٗٔخ 

 ٝحُٔظخَٛ ٝح٥ػخٍ حُظؼز٣َ٤ش ك٢ ًَ ُـش. ٌٝٛح ٣ؼظٔي حػظٔخىح ًخٕ ٣ؼ٢٘ ػ٘يٙ ىٍحٓش حألىٝحص 
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ًخٓال ػ٠ِ حُظلَهش ر٤ٖ حُوٜخثٚ حُٔ٘طو٤ش ُِـش ٝحُوٜخثٚ حُؼخ١ل٤ش، كخُـخٗذ حُٔ٘طو٢ ٖٓ 

حُِـش، أ١ حُظؼز٤َ ػٖ حألكٌخٍ حُٔل٠ش ٝط٤َٛٞ حُلوخثن ك٢ ًحطٜخ، أَٓ طـ٣َي١، ال ٣ظلون 

ّْ ك٢ٜ ؿ٤َ ًخِٓش. أٓخ حُظل٤ٌَ حُل٢ّ كٜٞ ًٝ ٓخىس اال ك٢ حُِـش حُظ٢ ٣ٜط٘ؼٜخ حُؼِْ،  ٖٝٓ ػ

"ٌٓخٕأهَٟ طوظِق ػٖ حألكٌخٍ حُٔل٠ش. اٜٗخ حُِـش حُلؼ٤ِش حُظ٢ ط٘ظَ٘ ك٢ ًَ 
(1)

. أ١ إٔ 

حُِـش حُلؼ٤ِش ٝحٌُخِٓش ٢ٛ حُِـش حُظ٢ طؼزَ ػٖ حُؼٞح١ق ٝحألكخ٤ْٓ ٝػٖ حُلٌَ حُوخُٚ 

رخ٢ُ ٣يػٞ ا٠ُ حُؼ٘خ٣ش حُلخثوش رخُؼ٘خَٛ  ٝحُلو٤و٢. ٝرخُظخ٢ُ، كخُظل٤َِ حألِٓٞر٢ ػ٘ي

ٝحُوٜخثٚ حُِـ٣ٞش حُظ٢ طلَٔ ك٢ ٤١ّخطٜخ رٌٍٝ حُٔ٘خػَ حُوخُٜش. " كخُيٍحٓش حُظ٢ ط٠ٔٔ 

ػ٘يٙ رؼِْ حألِٓٞد طزلغ ك٢ ُـش ؿ٤ٔغ حُ٘خّ، رٔخ طؼٌٔٚ، ال ٖٓ أكٌخٍ هخُٜش، رَ ٖٓ 

ػٞح١ق ٝٓ٘خػَ ٝحٗيكخػخص ٝحٗلؼخالص"
(2)

٢ ٣لَم ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ .  ٝٓؼ٘خٙ ًٌُي إٔ رخُ

حُوطخد حُِـ١ٞ: " ٓخ ٛٞ كخَٓ ٌُحطٚ ؿ٤َ ٓ٘لٕٞ حُزظش، ٝٓخ ٛٞ كخَٓ ُِؼٞح١ق ٝحُوِـخص 

ًَٝ حالٗلؼخالص"
(3)

" كخُِـش ك٢ حُٞحهغ طٌ٘ق ك٢ ًَ  . ٝٛٞ حُـي٣َ رخُيٍحٓش ٝحُظل٤َِ. ٣وٍٞ:

ٖٓ حٓظؼيحى ٓظخَٛٛخ ٝؿٜخ ك٣ٌَخ ٝٝؿٜخ ػخ١ل٤خ، ٣ٝظلخٝص حُٞؿٜخٕ ًؼخكش كٔذ ٓخ ُِٔظٌِْ 

كط١َ ٝكٔذ ٝٓطٚ حالؿظٔخػ٢ ٝحُلخُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ"
(4)

 . 

٣َٟ ر٤٤َ ؿ٤َٝ أٗٚ طٞؿي ػالع ه٤ْ ُِظؼز٤َ، ٝػ٠ِ ًَ ٓٔظ٣ٞخص حُِـش، طٌَ٘ حأله٤َطخٕ      

 كو٢ ٜٓ٘خ ه٤ٔخ أِٓٞر٤ش، ٌٝٛٙ حُو٤ْ ٢ٛ:

 حُو٤ٔش حُٔل٤ٜٓٞش أٝ حُؼخٓش، ٢ٛٝ ٓ٘طن حُظؼز٤َ. .1
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ؿ٤َ ٗؼ٣ٍٞش طو٣َزخ، ٝطوّٞ ػ٠ِ حُ٘ظخّ حالؿظٔخػ٢ حُو٤ٔش حُظؼز٣َ٤ش، ٢ٛٝ  .2

 ٝحُ٘ل٢ٔ ٝحُل٣ِ٤ُٞٞؿ٢ ) ػِْ ٝظخثق حألػ٠خء (.

حُو٤ٔش حالٗطزخػ٤ش أٝ حُوٜي٣ش، ٢ٛٝ ه٤ٔش ؿٔخ٤ُش ٝأهاله٤ش ٝطؼ٤ٔ٤ِش ُِظؼز٤َ.   .3

ٓغ ١َٗ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُوٜي٣ش حُٔزخَٗس ٝحُطز٤ؼ٤ش ٝر٤ٖ حُوٜي٣ش حُؼخ٤ٗش 

.ٝحُٔوِيس ُِل٘خٕ أٝ ُِٔٔؼَ
(1)

 

 ٠٣َٝد ٓؼال ك٢ حُـخٗذ حُٜٞط٢ ُؼَٜ٘ ُـ١ٞ ٓخ، ك٤َحٙ رؼالػش أٝؿٚ: 

 حألٛٞحص ًحطٜخ ٓٔظوِش ػٖ أ٣ش ٗزَس هخٛش. .1

 ٝؿٞى حُ٘زَ حُؼل١ٞ ٝؿ٤َ حُ٘ؼ١ٍٞ. .2

عٝؿٞى حُ٘زَ حإلٍحى١ ح١ٌُ ٣ٜيف ا٠ُ اكيحع حٗطزخع ٓليى ُيٟ حُٔلخىَ  .3
(2)

. 

ُظلي٣ي ه٤ٔش حألر٤٘ش  ٌٗخٍ حُِـ٣ٞش٣٘طِن ٖٓ حألٖٝٓ حُٔالكع إٔ " ػِْ حألِٓٞد ػ٘ي رخ٢ُ 

رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُيالُش"
(3)

، ٝحُ٘ظَ ك٢ طؼّيى حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص ٝكن طـ٤َّ حُؼ٘خَٛ حُِـ٣ٞش. 

ٍُِٝٞٛٞ ا٠ُ ًُي، ٣٘زـ٢ حالٓظ٘خى ا٠ُ ٓزيأ حُٔوخٍٗش، اً " ًَ ػَٜ٘ ٣و٠غ ُِيٍحٓش ٣٘زـ٢ 

ٍؿش"إٔ طظْ ٓوخٍٗظٚ رـ٤َٙ ك٢ ٗطخم ِِٓٔش ٖٓ حُظوخرالص حُٔظي
(4)

، إلظٜخٍ ه٤ٔٚ حُيال٤ُش 

 حُٔظِّٜش رٚ.
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 :انشؤَخ انفشدَخ .2

َص ىٍحٓظٜخ ػ٠ِ حُِـش ك٢ ؿخٗزٜخ حُظطز٤و٢ حُؼخى١ اًح ًخٗض أِٓٞر٤ش ٗخٍٍ رخ٢ُ هٜ     

ػٔش حطـخٛخ آهَ ٣يػٞ ا٠ُ أِٓٞر٤ش ٣ٜ٘ذ حٛظٔخٜٓخ ػ٠ِ حألػٔخٍ  ٝحالؿظٔخػ٢ حُؼخّ، كبٕ

حثي (1887 – 1960) (Léo Spitzer)٤ُٞ ٓز٤ظٍِ حإلريحػ٤ش حألىر٤ش. ٣ؼّي حُ٘ٔٔخ١ٝ  َّ ٌٛح ك٢  حُ

حألِٓٞر٢. اٗٚ ٣َر٢ حألػَ حألىر٢ رخُـخٗذ حُلَى١ ٝحُ٘و٢ٜ حُوخٙ ُِٔئُق ال٤ّٓٔخ  ٙحالطـخ

ظَٝكٚ حُ٘ل٤ٔش، ٌُح " حطّٔٔض أِٓٞر٤ظٚ رخُِٔؽ ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ٗل٢ٔ ٝٓخ ٛٞ ُٔخ٢ٗ"
(1)

. 

زخٍُس حُظ٢ أٓؼلض ػ٠ِ ظٍٜٞ ٌٛٙ حُِ٘ػش حُلَى٣ش ك٢ ؼّي حُلِٔلش حُٔؼخ٤ُش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُطُ      

 – 1866)(Benedetto Croce) ًَٝط٤٘ٚٓـخٍ حألِٓٞر٤ش. ٖٝٓ ٍٝحى ٌٛٙ حُلِٔلش، حإل٣طخ٢ُ 

َّ ح١ٌُ ٣ُ ، ( 1952 ف حُِـش رؤٜٗخ ) ٓوُٞش طؼظٔي ػ٠ِ ٗظخّ حُوِن حُ٘و٢ٜ، أ١ أٜٗخ ١خهش ؼ

٤ُٔض حُِـش ٓوزَس ألؿٔخى  كي طؼز٤َٙ أٝ ػ٠ِ وِٗخ ألِٓلش ٜٓ٘ؼش ٝال ٓـَى ٓؼـْ؛٤ُٝٔض ٓ

. ٝحُٞكيس حُِـ٣ٞش حُلو٤و٤ش ٢ٛ حٌَُ٘ حُيحه٢ِ ُزؼٞ أؿِحء حُوٍٞ، ٝػ٠ِ ػخ٣ٝش ٓل٘طش

حُزخكغ حُِـ١ٞ حُـٔخ٢ُ حُ٘خهي إٔ ٣ٞحؿٚ ٌٛح حٌَُ٘ حُيحه٢ِ ُظ٤ٟٞق ٓيحٙ ك٢ ر٤٘ظٚ ٝٓؼ٘خٙ(
(2)

.  

ٞد ػ٠ِ أٗٚ ) ٣ٔؼَ حُٔـخٍ ( إٔ طليع ػٖ ػِْ حألِٓ (Karl Vosslerًٝخٕ ٌُخٍٍ ك٤َِٓٞ

حُِـ١ٞ ًبريحع، ر٤٘ٔخ ٣ٔؼَ ػِْ حُِـش حُٔـخٍ حُِـ١ٞ ًظطٍٞ ٝطخ٣ٍن... ػ٠ِ أٓخّ طٍٜٞ 

حألِٓٞد ًٜٔذ ُـ٤ٔغ حُٞٓخثَ حُظؼز٣َ٤ش ٝحُـٔخ٤ُش ٓؼخ(
(3)

 . 

ويّ ٢ُٞ٣ ك٤َِٓٞ ػِْ حألِٓٞد أ٤ٔٛش ًزَٟ ػ٠ِ أٓخّ أٗٚ حُؼِْ حُٞك٤ي حُـي٣َ رؤٕ ٣ُ      

 ش ُِظٞحَٛ حُظ٢ ٣ٜلٜخ ػِْ حُِـش، ٣ٝؼظٔي ٜٓ٘ـٚ ػ٠ِ اػخىس حُظ٣ٌٖٞ حُٞحػ٢ َٗٝكخ كو٤و٤
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ُِؼ٤ِٔش حُيحه٤ِش حُظ٢ ؿؼِض حُوطخد حُ٘ؼ١َ ٤ِٔٓح ٝحٓظؼ٘خث٤خ، ٝٓ٘لض طٔخٌٓخ هخٛخ ُِٞهخثغ 

حُل٣ٟٞٞش حُٔظـٔؼش. ٣ٝؼظٔي ًٌُي طل٤َِ كخالص حُظوخُق ٝحُظٞحكن ر٤ٖ حُظل٤ٌَ ٝحُظؼز٤َ ك٢ 

ُـٔخ٤ُش ُألِٓٞد، ٖٓ ٓزيأ إٔ ٓخ ٣لّيى حُ٘ٞػ٤ش حُـٔخ٤ُش حٌُٔٞٗش ُِـش، ٝٓخ رلؼٚ ػٖ حُو٤ْ ح

٣ٔؼَ حُؼ٘خَٛ حُـ٣ٌٍش ُِوٍٞ حألىر٢ اٗٔخ ٛٞ رٞحػغ كَى٣ش. ٝؿؼَ ٓـخٍ ىٍحٓظٚ ٗوٚ 

حُٔظٌِْ رخُِـش؛ ك٤غ ٣ظـ٠ِ حُلؼَ حُـٔخ٢ُ حُوالم ا٠ُ ؿخٗذ حألكؼخٍ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحَُٝك٤ش 

ح حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُ٘وٚ حُٔظٌِْ، حٓظطخع إٔ ٣يٍى رَإ٣ش حألهَٟ ك٢ ٝكيس ك٤ٔٔش، ٝرٌٜ

ػ٤ٔوش ظخَٛس حُِـش ًز٤٘ش ٓظلًَش ٓظؼيىس حُـٞحٗذ
(1)

  . 

اًح ػيٗخ ا٠ُ ٓخ ًًَٗخٙ آٗلخ ػٖ ىٍٝ ٤ُٞ ٓز٤ظٍِ ك٢ طٞؿ٤ٚ ٜٓ٘ؾ حُظل٤َِ حألِٓٞر٢ ا٠ُ      

م حُ٘و٢ٜ ُِٔلَِ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، كبٗ٘خ ٗـ ّٝ يٙ ٣٘طِن ك٢ حُٔئُق حُلَى ٖٓ ؿٜش ٝا٠ُ حُظٌ

رلؼٚ ٖٓ طٔخإٍ ؿ١َٛٞ؛ " َٛ ٗٔظط٤غ إٔ ٗظؼَف ػ٠ِ ًخطذ ٓؼ٤ٖ ٖٓ هالٍ ُـظٚ 

؟"حُوخٛش
(2)

هي ٗظؼَف أك٤خٗخ ػ٠ِ ٗخػَ ٓؼ٤ّٖ حٗطالهخ ٖٓ ه٤ٜيس ُٚ ٝإ ًخٗض ؿي٣يس ؿ٤َ  

ٓؼَٝكش، كَ٘ر٢ ر٤ٖ ُـظٚ ك٢ كّي ًحطٜخ ٝر٤ٖ ٗو٤ٜظٚ حإلريحػ٤ش. ٝٓخ ٣ٔخػيٗخ ك٢ اػزخص 

ّ حُل٢٘، ًٔخ ٤٘٣َ ا٤ُٚ ػزي حُٔالّ حُٔٔي١ روُٞٚ: " حُليّ حُل٢٘ ال ٣ظَى حُظخَٛس، حُلي

ى أِٓٞد ٗوٚ  َّ ٓـخال ُِ٘ي ك٢ آٌخ٤ٗش ط٤ِّٔ أِٓٞد ٓخ ػٖ أِٓٞد آهَ، ٝال ك٢ آٌخ٤ٗش طل

"ػٖ أِٓٞد ٗوٚ آهَ
(3)

    . 

٠ ٣ًٌَ ٛالف ك٠َ إٔ "ٜٓ٘ؾ ٓز٤ظٍِ أْٛ حطـخٛخص حُظل٤َِ حألِٓٞر٢، ح١ٌُ ٣ؼظٔي ػِ     

 حُظٌٝم حُ٘و٢ٜ، ٌُ٘ٚ ٣لَٙ ػ٠ِ إٔ ٣ؼٌْ حُٔؼ٤َحص، حُظ٢ طَٜ ٖٓ حُ٘ٚ ا٠ُ حُوخٍة. 

 

                                                 
(1)

 . 55 - 46، ص فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو، ينظر:   
(2)

 .  57، ص نفسوادلرجع   
 .60ادلسدي، األسلوبية واألسلوب، ص   (3)
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٣ٝلخٍٝ إٔ ٣لّيى ٗظخّ حُظل٤َِ ػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ، ٌُح ٣طِن ػ٤ِٚ حْٓ ٜٓ٘ؾ حُيحثَس 

حُل٤ُِٞٞؿ٤ش"
(1)

. ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ر٢ُ٘ ػ٠ِ َٓحكَ: أُٜٝخ َٓكِش حُوَحءس حُظ٢ ٣ظٔؼٖ رٜخ حُوخٍة ك٢ 

ـ٣ٞش حُظ٢ ط٘ي حٗظزخٛٚ، ٣ٝظْ حُظَٞٛ ا٤ُٜخ رخُليّ. ػْ حُظؤًي ٖٓ طِي حُؼ٘خَٛ حُؼ٘خَٛ حُِ

 روَحءس ػخ٤ٗش ٓيّػٔش ر٘ٞحٛي أِٓٞر٤ش أهَٟ. ٣ٌٖٝٔ طِو٤ٚ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ رخُٔوط٢ حُظخ٢ُ:

 طلو٤ن، طؤ٤ًي                                              

          1                      4 

 

          حُِـش                                                    حٓظوَحء                       

                      

            2                                       3 

 كيّ                                

زخص حٌَُ، أ١ ٖٓ ٓالكظش ِٓلظش ُالٗظزخٙ إً ٣ؼظٔي حُظل٤َِ حألِٓٞر٢ ػ٠ِ حُـِء إلػ     

رٞٓخ١ش حُليّ ا٠ُ حٓظوَحء ُٜخ، ٝحُظلون ٜٓ٘خ ػ٠ِ أٜٗخ هخ٤ٛش أِٓٞر٤ش. طظٔؼَ حُوطٞس 

حأل٠ُٝ أٓخٓخ ك٢ " اىٍحى ىٛ٘ظ٘خ أٓخّ ِٓٔق ٓؼ٤ٖ، ٝحالهظ٘خع رؤٗٚ ٣َطز٢ ؿ٣ٌٍخ رٔـٔٞع 

ٚ أىر٢، ٝىٍحٓش حُؼَٔ حألىر٢ ٣َٝ٘كٚ... ك٢ٜ ٓالكظش ٍّى حُلؼَ حُ٘و٢ٜ طـخٙ ٗ

حُٔؼ٤َحص حُظ٢ ٣زؼؼٜخ"
(2)

ػْ حُؼٞىس ا٠ُ حُ٘ٚ ك٢ هَحءس أهَٟ ُِظؤًي ٖٓ ٝؿٞى حُوخ٤ٛش  .

 .   ٓٔخػيس ٝٓيّػٔش ُٜخحألِٓٞر٤ش ٝحًظ٘خف ػ٘خَٛ أِٓٞر٤ش أهَٟ 

 ٣ِوٚ ر٤٤َ ؿ٤َٝ ٜٓ٘ؾ ٤ُٞ ٓز٤ظٍِ ك٢ حُٔزخىة حُظخ٤ُش:     

 

                                                 
 .59فضل، علم األسلوب مبادئو وإجراءاتو، ص   (1)
 .60، ص ادلرجع نفسو  (2)

 َص

 يثُش لبسئ

خبصُخ 

 أعهىثُخ
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 حُؼَٔ حُل٢٘ حُٞحهؼ٢ ٗوطش حٗطالم.  حُ٘وي ٓالُّ ُِؼَٔ. ٝػ٠ِ حألِٓٞر٤ش إٔ طؤهٌ  .1

 ًَ ػَٔ ٣ٌَ٘ ٝكيس ًخِٓش ًَِٓٛخ كٌَ ٓزيػٚ. .2

٣٘زـ٢ ػ٠ِ ًَ ؿِث٤ش إٔ طٔٔق ُ٘خ رخُيهٍٞ ا٠ُ ًَِٓ حُؼَٔ. كخُؼَٔ ًٌَ ٣ٌٕٞ  .3

 ك٤ٚ ٓؼِال ٝٓ٘يٓـخ.

 ٣ظْ حُ٘لخً ا٠ُ حُؼَٔ كيٓخ، ٝٗيهِٚ ًٛخرخ ٝا٣خرخ ٖٓ ًَِٓٙ ا٠ُ ٓل٤طٚ.  .4

 ظٚ.كٌَ حٌُخطذ ٣ؼٌْ كٌَ أٓ .5

حُيٍحٓش حألِٓٞر٤ش ط٘طِن ٖٓ ٓٔخص ُـ٣ٞش، ًٔخ أٜٗخ طٔظط٤غ إٔ ط٘طِن ٖٓ أ٣ش  .6

ٓٔش أهَٟ
(1)

. 

 انجُُىَخ: انشؤَخ .3

اًح ًخٗض حألِٓٞر٤ش حُظؼز٣َ٤ش طَٟ ك٢ حألِٓٞد ػالهش ر٤ٖ حُلٌَ ٝحُِـش، ٝحألِٓٞر٤ش      

ُز٣ٞ٤٘ش طؤهٌ حطـخٛخ حُلَى٣ش طَٟ ك٤ٚ ِٛش ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝحُـخٗذ حُ٘ل٢ٔ ُٔئُلٚ، كبٕ حألِٓٞر٤ش ح

حىٛخ ك٢ حُؼالثن حُوخثٔش ر٤ٖ حُٞكيحص حُِـ٣ٞش ُِ٘ٚ   ّٝ ؿ٤َ ًُي؛ اً ٣ظلّيى حألِٓٞد ُيٟ ٍ

 ىٕٝ اٛٔخٍ حُـخٗذ حُظٞح٢ِٛ ك٤ٚ. 

طؼي حألِٓٞر٤ش حُز٣ٞ٤٘ش حٓظيحىح ٓزخَٗح ُِٔخ٤ٗخص حُلي٣ؼش حُظ٢ ًخٕ ى١ ٤َٓٞٓ ٍحثيح ُٜخ، اً      

 ٓٞؿٞىس رخُوٞس ك٢ ًَ ىٓخؽ.... اٜٗخ ٓ٘ظٞٓش ٖٓ حُؼالٓخص ٣َٟ إٔ حُِـش " ٓ٘ظٞٓش ٗل٣ٞش 

 

 

 

 

                                                 
 .80 - 79 ، صجًنو، األسلوبية ينظر:  (1)
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حُظ٢ ال أ٤ٔٛش ك٤ٜخ ُـ٤َ حُٞكيس ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ ٝحٍُٜٞس حُٔٔؼ٤ش... حُِـش ٓ٘ظٞٓش ٖٓ حُؼالٓخص 

حُظ٢ طؼزَ ػٖ كٌَ "
(1)

 . اٗٚ ٣ئًي ػ٠ِ إٔ حُِـش ر٤٘ش ٓظٔخٌٓش ٖٓ ػ٘خَٛ ك٣ٌَش ٝٛٞط٤ش.  

 ( Roman ٤ٗش ح٤َُٓٝش، ٜٓ٘خ ٓزخكغ ٍٝٓخٕ ؿخًزٕٔٞ طؤط٢ رؼي ًُي ؿٜٞى حٌُ٘ال     

Jakobson ( َٟك٢ حُز٣ٞ٤٘ش حُٜٔ٘ؾ حألىم ٟٓٞٞػ٤ش ٝػ٤ِٔش ك٢ ٓؼخُـش حُٜ٘ٞٙ  ح١ٌُ ٣

حألىر٤ش:" اًح أٍىٗخ إٔ ٜٗق ك٢ ا٣ـخُ حُلٌَ ح١ٌُ ٣وٞى حُؼِْ حُلي٣غ ك٢ طـ٤ِخطٚ حُٔوظِلش كِٖ 

ٞحَٛ حُظ٢ ٣ؼخُـٜخ حُؼِْ حُلي٣غ ال ٗـي أىم ٖٓ ًِٔش ر٣ٞ٤٘ش، إ ًَ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظ

رخػظزخٍٛخ طـ٤ٔؼخ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗخ، رَ ًٞكيس ر٣ٞ٤٘ش، ً٘ٔن"
(2)

. اٗٚ ٣ًَِ ػ٠ِ حُز٤٘ش حُيحه٤ِش ُِؼَٔ 

ٌّ حإلريحػ٢ ك٢ ػالهخطٚ ٝٝظخثلٚ،   . حُـِث٤ش ِٜخ ٝكيحطٚحُظ٢ ط٘

ٜ٘خ.     ك٢ كي٣غ ؿخًزٕٔٞ ػٖ حألِٓٞر٤ش، ٣َٟ رؤٜٗخ كَع ٖٓ كَٝع حُِٔخ٤ٗخص ٝؿِء ٓ     

" كَؿْ حٛظيحثٚ ا٠ُ ؿَٞٛ ه٤٠ش حُظلي٣ي رخُٔوخٍٗش ٝحُٔلخٍهش كبٗٚ ٣وظَٜ ك٢ ٢ٗء ٖٓ 

حُؼل٣ٞش ػ٠ِ اػزخص إٔ حألِٓٞر٤ش كٖ ٖٓ أك٘خٕ ٗـَس حُِٔخ٤ٗخص ىٕٝ إٔ طٔظؼ٤َٙ أرؼخى طٔخإُٚ 

خ٤ٛش حُٔزيث٢ ٝىٕٝ إٔ ٣لي اٌٗخ٤ُش حالٗظٔخء ر٤ٖ ٓخ٤ٛظ٤ٖ ٓظزخ٣٘ظ٤ٖ: ٓخ٤ٛش حُليع حإلرالؿ٢ ٝٓ

حألىر٢(حإلريحع 
(3)

. اٗٚ ٣وٚ ٟٓٞٞع حألِٓٞر٤ش ك٢ حُزلغ ػٖ هٜخثٚ حٌُالّ حُ٘ٞػ٤ش 

 ح١ٌُ ط٘طزن ػ٤ِٚ ٛلش حإلريحػ٤ش حُـٔخ٤ُش، ػ٠ِ ؿَحٍ حٌُالّ حُؼخى١. 

  (Michael Riffaterre )خ ٓغ ٓـ٢ء ٤ٓ٘خٍ ٣ٍلخط٤َ ض حألِٓٞر٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ططٍٞح ٛخٓػَك    

 ٣ظٔؼَ  –٣ُخىس ػٖ حُز٤٘ش حُيحه٤ِش ُِ٘ٚ  –حُظل٤َِ حألِٓٞر٢  أىٍؽ ػَٜ٘ح اٟخك٤خ ك٢ ح١ٌُ

 

                                                 
ؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر / يوسف غازي ورليد النصر، ادل ر، زلاضرات يف األلسنية العامة، تًنسوس يفردينان د  (1)

 .27 - 25، ص 1986
 . 85، ص 1997 دار ىومة، اجلزائر، 1نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ج   (2)
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 طلي٣ي حألِٓٞدٝحُؼَٜ٘ حألٓخّ ك٢ ، ٌُٞٗٚ ٓ٘ظ٠ٜ حُؼ٤ِٔش حإلرالؿ٤ش ك٢ ٗوٚ حُوخٍة

ّٔٔش حألِٓٞر٤ش كظظلٍٞ ا٠ُ " ًُي إٔ ٓخ ٤ٔ٣ِ حطـخٛٚ ٛٞ أٗٚ ٣َٟ حُٞحهؼش حُِٔخ٤ٗش طٌظ٢ٔ حُ

ك٢ خ طُيٍى ػزَ ػالهش ؿي٤ُش ر٤ٖ حُ٘ٚ ٝحُوخٍة، ٤ُٝٔض ٝحهؼش أِٓٞر٤ش، ٝإٔ ٌٛٙ حأله٤َس اٗٔ

حُ٘ٚ ٝكيٙ أٝ ك٢ حُوخٍة ٝكيٙ "
(1)

. 

       َ ًُي حإلرَحُ ح١ٌُ ٣لَٝ ػ٠ِ حٗظزخٙ حُوخٍة رؼٞ ٣ٍلخط٤َ حألِٓٞد ػ٠ِ أٗٚ " ف ٣ؼ

"ػ٘خَٛ حُِِٔٔش حُظؼز٣َ٤ش
(2)

ٛيف طل٤َِ حألِٓٞد ٛٞ حإل٣ٜخٕ ح١ٌُ ٣وِوٚ  ٣َٟٝ إٔ " .

"ٖ حُوخٍة حُ٘ٚ ك٢ ًٛ
(3)

ّٔٔخص حألِٓٞر٤ش رخٓظـخرظٚ ٓؼ٤َحص  ، اً ُٚ حُل٠َ ك٢ اظٜخٍ طِي حُ

) حُوخٍة ( ٣ـِذ حٗظزخٛ٘خ ػ٠ِ أٗٚ  ٙ ػ٠ِ ٜٓطِق. إ ط٤ًَِحُ٘ٚ ح٤ٌُِ٘ش أٝ ح٤ٗٞٔ٠ُٔش

ؿ٤َ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حََُٔٓ ا٤ُٚ أٝ حُٔظِو٢ ك٢ حُِِٔٔش حٌُال٤ٓش، ألٕ حألىد ال ٣ّٞؿٚ كو٢ ا٠ُ 

 ٝٓلَِ.   ٓظؤَٓ ٝٗخهيٝاٗٔخ ا٠ُ ٗوٚ ػخى١ كلٔذ 

٣ًَِ ٣ٍلخط٤َ ك٢ طل٤ِِٚ حألِٓٞر٢ ػ٠ِ ٓل٤ٜٖٓٞ ٍث٤ٔ٤ٖ، ك٢ ٟٞثٜٔخ طزَُ حُو٤ْ      

حألِٓٞر٤ش ٝٛٔخ: ح٤ُٔخم حألِٓٞر٢، ٝحُظ٠خى حُز١ٞ٤٘. ٣وٍٞ:" كخ٤ُٔخم حألِٓٞر٢ ٤ُْ ٛٞ 

خءحص هخٛش حُظيحػ٢، ٤ُْٝ ٛٞ حُظٞح٢ُ حُِـ١ٞ ح١ٌُ ٣لَٜ طؼيى حُٔؼ٠٘، أٝ ٤٠٣ق ا٣ل

ٌُِِٔخص، رَ ٛٞ ًٗٔٞؽ ُـ١ٞ ٣ٌَ٘ٔ رؼَٜ٘ ؿ٤َ ٓظٞهغ"
(4)

إ ٓلّٜٞ ح٤ُٔخم ػ٘ي ٣ٍلخط٤َ  .

إ حُؼَٜ٘  .ٝحُٔظيحٍٝ ٌُٜح حُٜٔطِق ػ٘ي حُ٘وخىك٢ ٌٛح حُٔوخّ ٣وظِق ػٖ حُظؼ٣َق حُؼخى١ 

 غ حُِـ١ٞ ح١ٌُ ٣٘لَف ػٖ حالٓظؼٔخٍ حُٔؤُٞف،  ٝح١ٌُ ٣ؼ٤َ حٗظزخٙ حُوخٍة ا٠ُ ٝؿٞىٙ ٛٞ ٓ٘ز

 

                                                 
  .75 - 74 ناظم، البىن األسلوبية )دراسة يف أنشودة ادلطر للسّياب(، ص  (1)
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حُوخ٤ٛش حألِٓٞر٤ش. أٓخ ػٖ حُظ٠خى حُز١ٞ٤٘ ك٤َ٘كٚ ػ٠ِ أٗٚ: " حُظ٠خى حُ٘خؿْ ػٖ  

حالهظالف  ر٤ٖ ح٤ُٔخم حُؼخى١ حُٔؤُٞف ٝح٤ُٔخم حألِٓٞر٢ حُ٘خطؾ. ٝطٌٖٔ ه٤ٔش حُظ٠خى، ك٢ 

ٕ حُظ٠خى ٌٛح ٓخ ٠ٔٔ٣   ّٞ ٗظخّ حُؼالهخص حَُحرطش ر٤ٖ حُؼ٣َٜٖ٘ حُٔظوخر٤ِٖ ك٢ ح٤ُٔخه٤ٖ. ٣ٌٝ

"حألِٓٞر٢َ رخُٔؼ٤
(1)

 . 

ك٢ ٓٔظ٤٣ٖٞ حػ٤ٖ٘؛ ح٤ُٔخم حألٛـَ ٝح٤ُٔخم حألًزَ. ح٤ُٔخم  م٣لَٜ ٣ٍلخط٤َ ح٤ُٔخ     

حألٛـَ ٣ظليى رخُؼالهش ر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حُِـ٣ٞش حُٔٞٓٞٓش ٝحُؼ٘خَٛ ؿ٤َ حُٔٞٓٞٓش ك٢ 

ٌٛح  حُظ٤ًَذ حُٞحكي ٖٓ هالٍ حُظ٠خى حُوخثْ ر٤ٜ٘خ، ح١ٌُ ٗلْ رٚ ك٢ حُٔظٞح٤ُش حُِـ٣ٞش، ك٤٘ظؾ

حُـٔغ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخإلؿَحء حألِٓٞر٢
(2)

 ←. ٣ٌٖٝٔ طٔؼ٤َ ٌٛح رخُٔوط٢: ح٤ُٔخم + حُظ٠خى  

 حإلؿَحء حألِٓٞر٢.

أٓخ ح٤ُٔخم حألًزَ ك٤ظٔؼَ ػ٘ي ٣ٍلخط٤َ ك٢ أًٗٔٞؿ٤ٖ ٛٔخ
(3)

 : 

حألًٗٔٞؽ حألٍٝ: ٣ظ٤ِٔ رخُؼٞىس ا٠ُ ح٤ُٔخم حألٍٝ رؼي حإلؿَحء حألِٓٞر٢ ح١ٌُ ٜٓي ُٚ. ٝحُٔؼَ 

ػ٠ِ ًُي حُ٘ٞع ٖٓ ح٤ُٔخم حألًزَ ٛٞ اىهخٍ ًِٔش ك٢ ح٤ُٔخم ؿ٣َزش ػٖ حُ٘لَس حُ٘خثغ 

 حُٔٔظؼِٔش... ػْ طٔظؤٗق حُـِٔش ٓٔخٍٛخ ك٢ ا١خٍ ػخى١ ٓؤُٞف.  

حألًٗٔٞؽ حُؼخ٢ٗ: ٣ليع ػ٘يٓخ ٣ُّٞي حإلؿَحء حألِٓٞر٢ حألٍٝ ٓـٔٞػش اؿَحءحص ٖٓ حُـْ٘ 

٢ٜ رلويحٕ طِي حُؼ٘خَٛ ُويٍطٜخ ػ٠ِ ٗلٔٚ، ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ اٗزخع ٌٛح حإلؿَحء، ح١ٌُ ٣٘ظ

ٗخ ٤ُٔخم ؿي٣ي ٣ٜٔي ريٍٝٙ ُظ٠خى آهَ؛ أ١ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:  ّٞ حُظ٠خى، حألَٓ ح١ٌُ ٣ـؼِٜخ ٌٓ

 اؿَحء أِٓٞر٢ ؿي٣ي. ←حإلؿَحء حألِٓٞر٢ ً٘وطش حٗطالم ٤ُٔخم ؿي٣ي  ←ح٤ُٔخم 
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خص ريحػ٢ حألىر٢ ػ٠ِ حُؼالهإ حالطـخٙ حُز١ٞ٤٘ ُألِٓٞر٤ش ٣ؼظٔي ك٢ طل٤َِ حُؼَٔ حإل     

ٗخطٚ ّٞ  ٜخحُِـ٣ٞش حُٔوظِلش، ٝك٢ حُظ٘خٓذ أٝ حُظ٠خى حُوخث٤ٖٔ ر٤٘ حُظ٤ًَز٤ش حُٔٞؿٞىس ر٤ٖ ٌٓ

رٌُي كيٝى حُٞحهغ حُظـ٣َز٢ ُٜخكزٚ ًخُوِل٤خص حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُ٘ل٤ٔش. ًٔخ ًٍِ  ؼي٣ٟٝظ

 ٔٔخص حألِٓٞر٤ش ٝطلي٣يٛخ.  حُوخٍة ك٢ اىٍحى حُ حُٜٔ٘ؾ، هخٛش ٓغ ٣ٍلخط٤َ، ػ٠ِ ٝظ٤لشٌٛح 

 انشؤَخ اإلدصبئُخ: .4

٤ِٓٝش ٗخؿؼش ك٢ حُظل٤َِ حألِٓٞر٢، كٜٞ أًؼَ ٟٓٞٞػ٤ش ٝػ٤ِٔش، ًٝؼ٤َح  ٣ؼي حإلكٜخء     

ٓخ ٣ٔظؼَٔ إلظٜخٍ حُلَٝم ر٤ٖ حٌُظّخد ٝحُٔئُل٤ٖ، ك٢ حػظٔخىحطْٜ حُٔؼـ٤ٔش أٝ حُظ٤ًَز٤ش ٓؼَ 

ُٔخ٤ٟش أٝ طٞظ٤ق ٓٔش أِٓٞر٤ش ٓؼ٤ّ٘ش أٝ حُظؤًي حإلًؼخٍ ٖٓ أىٝحص حَُر٢ أٝ حػظٔخى حألكؼخٍ ح

ّٔٔخص حألِٓٞر٤ش رخإلكٜخء  ٖٓ ٝؿٞىٛخ ًخالٍطٌخُ ػ٠ِ حُـَٔ حُط٣ِٞش. ٣ٌٕٝٞ ط٘و٤ٚ حُ

ػٔال ٟٓٞٞػ٤خ ٝٓ٘طو٤خ، ًٞٗٚ ٣ٔيٗخ رؼيى طٌَحٍحص حُوخ٤ٛش ٝػيى ٗٔزٜخ ك٢ حُؼَٔ ًِٚ، كال 

. " ٝال ٣ٍذ ك٢ إٔ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ٣ل٤ي ٗلٌْ رخُظؤ٤ًي أٝ حُ٘ل٢ ٖٓ ؿٞىٛخ، ٝاٗٔخ حُلٌْ ُِؼيى

حُيحٍّ حُِـ١ٞ ك٢ ٓٞحٟغ ًؼ٤َس، كٜٞ ٣ؼ٤٘ٚ ػ٠ِ ط٤٤ِٔ حُوٜخثٚ حألِٓٞر٤ش حُؼخٓش أٝ 

حُٔ٘ظًَش ك٢ حُِـش حُٞحكيس، ًٌُٝي ر٤خٕ حُوٜخثٚ حُلخٍهش أٝ ح٤ُِٔٔس ُِٜـخص حُٔظلَػش ػٖ 

ُـش ٝحكيس، ًٔخ ٣ؼ٤٘ٚ أ٠٣خ ك٢ ط٘و٤ٚ أٓخ٤ُذ حٌُظخد ٝحُ٘ؼَحء"
(1)

. 

ًٔخ ٣ٔخػيٗخ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ػ٠ِ " طٞػ٤ن ٗٔزش ػَٔ أىر٢ ا٠ُ ٓئُلٚ، أٝ اػزخص حُظخ٣ٍن حُيه٤ن 

ح١ٌُ ًظذ ك٤ٚ"
(2)

. كٖٔ حُ٘ؼَحء ٖٓ ٣ٞظق ُٝٗخ ىٕٝ آهَ، أٝ ٣ئُق ك٢ أؿَحٝ ىٕٝ 

 أهَٟ، أٝ ٤ٔ٣َ ك٢ ط٘ز٤ٜخطٚ ٝحٓظؼخٍحطٚ ا٠ُ أٗٔخ١ حػظخى ػ٠ِ حهظ٤خٍٛخ. 

      

                                                 

 .177 - 176 ص األسلويب يف النقد األديب،االجتاه السيد،   (1) 
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ا٤ُٚ ٛٞ ػيّ حُظو٤ي رخٌُْ حإلكٜخث٢ كو٢، ألٕ ًُي ٝكيٙ ال ٣ويّ ؿَٞٛ ٝٓخ ٣ـذ حالٗظزخٙ      

حُيٍحٓش حألِٓٞر٤ش. كال ري ٖٓ ٍر٢ طِي حُ٘ظخثؾ ح٣َُخ٤ٟش حأل٤ُٝش رِذ حُوطخد حألىر٢ ك٢ 

ا٣لخءحطٚ ٝىالالطٚ ١ٝز٤ؼظٚ حألىر٤ش حإلريحػ٤ش رٌَ٘ ػخّ، ٝك٢ ػالهخطٚ رخألٝٓخ١ حُ٘ل٤ٔش 

٤ٚ. ٣ٌٛذ ٗل٤غ ح٤ُٔي ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ا٠ُ حُوٍٞ: " ٝؿي٣َ رخًٌَُ ٛ٘خ ٝحالؿظٔخػ٤ش ُٔ٘ظـٚ ُٝٔظِو

إٔ حإلكٜخء ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٤ُْ اال ٓؼ٤خٍح ٣ٔظويّ ُِو٤خّ. ٤ُْٝ ٖٓ ٜٓٔش حإلكٜخء إٔ 

٣لّيى حُٔٔخص حُـي٣َس رؤٕ طل٠ٜ"
(1)

. ٝٓؼ٠٘ ٌٛح أٗٚ ٤ُْ ًَ طٌَحٍ ُؼَٜ٘ ُـ١ٞ ٓؼ٤ّٖ 

 أىٍٟ رظلي٣ي حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ػّيٛخ ٓٔخص أِٓٞر٤ش.  ٓٔش أِٓٞر٤ش. ٝاٗٔخ حُزخكغ حألِٓٞر٢

 حألِٓٞر٤ش طٔظؼ٤ٖ رخإلكٜخء ك٢ حُٔـخالص ح٥ط٤ش: ٣َٟ ٓؼي ِٜٓٞف إٔ حُيٍحٓش

 ـ حُٔٔخػيس ك٢ حهظ٤خٍ حُؼ٤٘خص حهظ٤خٍح ىه٤وخ رل٤غ طٌٕٞ ٓٔؼِش ُِٔـظٔغ حَُٔحى ىٍحٓظٚ.        

 ٓ٘٘ت ٓؼ٤ٖ أٝ ك٢ ػَٔ ٓؼ٤ٖ.ـ ه٤خّ ًؼخكش حُوٜخثٚ حألِٓٞر٤ش ػ٘ي         

 ـ ه٤خّ حُ٘ٔزش ر٤ٖ طٌَحٍ هخ٤ٛش أِٓٞر٤ش ٝطٌَحٍ هخ٤ٛش أهَٟ ُِٔوخٍٗش ر٤ٜ٘ٔخ.        

 ـ ه٤خّ حُظ٣ُٞغ حالكظٔخ٢ُ ُٔٔش أِٓٞر٤ش.        

حإلكٜخء أ٠٣خ ك٢ حُظؼَف ا٠ُ حُِ٘ػخص ح٣ًَُِٔش ك٢ حُٜ٘ٞٙ ـ ٣ُٔظـَ        
(2)

  . 

 ٢ حػظٔيص ٌٛح حُٜٔ٘ؾ حإلكٜخث٢، حألػٔخٍ حُظ٢ هخّ رٜخ )ُٓذٖٝٓ حألرلخع حألِٓٞر٤ش حُظ

Zemp)  )ٍك٢ ط٤ٟٞلٚ ر٤خ٤ٗخ ُِلَٝم ح٤ُِٔٔس ر٤ٖ رؼٞ حٌُظخد حُـَر٤٤ٖ، أٓؼخٍ )رخٌٓخ 
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ؼِٔخ أ١ِن ػ٤ِٚ حْٓ ) حُٔظَ حألِٓٞر٢ (  َٓ ٝ)كخ١َ٤ُ( ٝ)ٓخ٤ٍَٓ رَٝٓض(، ٝحٓظؼَٔ ك٢ ًُي 

حُ٘لٞ حُظخ٢ُ ٝٛٞ ٓوط٢ ٣لَٔ ػٔخ٤ٗش ٓلخٍٝ ُٓٞػش ػ٠ِ
(1)

 : 

 

 ـ أٓٔخء1 

 ـ أىٝحص ح8١َُ٘ـ ٟٔخثَ                    2 

 

 

 

 ـ أىٝحص ح7َُٛٞـ ٗؼٞص                                                 3 

 

 ـ كَٝف ؿ6َـ أكؼخٍ                              4 

 

 ـ ظَٝف حُِٓخٕ ٝحٌُٔخ5ٕ 

 

ٖٓ ٌٛٙ حٌُٔٞٗخص حألِٓٞر٤ش، ٝطُؼ٤ّٖ حُ٘وطش حُٔ٘خٓزش  ًَ ٗٞع ٣ظْ اكٜخء طٌَحٍحصاً      

ٕ حُٔوط٢ حُيحث١َ حَُٔطز٢ رخُؼَٔ  ّٞ ُِظٌَحٍ ػ٠ِ ٓلٍٞٛخ، ٝطظـٔغ حُ٘و٢ حُؼٔخ٢ٗ ُظٌ

ّٔٔخص حألِٓٞر٤ش حألًؼَ  حُٔيٍّٝ. ٝػٔش حهظالكخص ظخَٛس ر٤خ٤ٗخ ر٤ٖ حألػٔخٍ حُٔوظِلش، طزَُ حُ

 ٤ٛٔ٘ش ػ٘ي ٌٛح حٌُخطذ أٝ ًحى.

ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ال رّي ٖٓ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ ػيىح ٖٓ حألِٓٞر٤٤ٖ حُؼَد حُٔليػ٤ٖ هي ٝظلٞح      

حألِٓٞر٤ش حإلكٜخث٤ش ك٢ ىٍحٓخطْٜ، أٓؼخٍ ٓؼي ِٜٓٞف ك٢ ًظخرٚ حُّٔٞٓٞ ) حألِٓٞد ىٍحٓش 

ُـ٣ٞش اكٜخث٤ش ( ك٤غ هّيّ ٓؼخال ططز٤و٤خ ػٖ حألػٔخٍ حُ٘ؼ٣َش ك٢ ٓوخٍٗظٚ ر٤ٖ أِٓٞر٢  ًظخر٤ٖ: 

ٓخ  هِٚ ا٤ُٜخ حُزلغ)حأل٣خّ( ُطٚ ك٤ٖٔ ٝ) ك٤خس هِْ ( ُِؼوخى، ًٝخٕ ٖٓ ؿِٔش حُ٘ظخثؾ حُظ٢ 

٢ِ٣
(2)

  : 
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٣زيٝ حُطخرغ ح٢ٌُ٘ٛ  ٖأِٓٞد ) حأل٣خّ ( أهَد ا٠ُ حُطخرغ حألىر٢ ٝحالٗلؼخ٢ُ، ػ٠ِ ك٤ ـ          

 حُؼوال٢ٗ أًؼَ ظٍٜٞح ك٢ أِٓٞد ) ك٤خس هِْ (.

ٞد حأل٣خّ أًؼَ كٔخ٤ٓش ٝحٓظـخرش ُظ٘ٞع حُٟٔٞٞع، ػ٠ِ ك٤ٖ طزيٝ ٗو٤ٜش ـ أِٓ           

 حُؼوخى ٢ٛ ح٤ُٜٔٔ٘ش ػ٠ِ أِٓٞرٚ.

خ ر٤ٖ حألِٓٞر٤ٖ ٣٘ؼٌْ ػ٠ِ ٗٔزش حألكؼخٍ ا٠ُ حُٜلخص ك٤ٜٔ ـ ٛ٘خى كَم ؿ١َٛٞ           

 ًظخر٢ هخُٚ، أٓخ أِٓٞد ١ٚ ك٤ٖٔ ك٤وغ ٝٓطخ ٓخ ر٤ٖ أِٓٞد كبٕ أِٓٞد حُؼوخى ك٢ ٓئُلٚ

 حُلي٣غ ٝأِٓٞد حٌُظخرش ألٕ ؿ٤ٔغ ًظزٚ ٓٔالس رطز٤ؼش حُلخٍ.

ُوي ططَه٘خ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ا٠ُ ٓ٘خرغ حألِٓٞر٤ش ك٢ حُؼوخكظ٤ٖ حُؼَر٤ش ٝحُـَر٤ش، ٝكخُٝ٘خ      

اظٜخٍ ططٍٞ حألِٓٞد ٖٓ ٓـَى ُلظش ٓؼـ٤ٔش ا٠ُ ٜٓطِق ٓظيحٍٝ ر٤ٖ حُ٘وخى ٝحُزالؿ٤٤ٖ 

ًُي ًِٚ. ًٔخ ػٔيٗخ ًٌُي ا٠ُ ارَحُ أْٛ حالطـخٛخص أٝ ٝحُلالٓلش، ٝٛٞال ا٠ُ ػِْ أٝٓغ ٖٓ 

حَُإٟ ك٢ حُيٍحٓخص حألِٓٞر٤ش حُلي٣ؼش، حُظ٢ حهظِلض ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ك٢ ُٝح٣خ حُ٘ظَ ا٠ُ حُؼَٔ 

حإلريحػ٢ ٝك٢ حُطَم ٝحُٞٓخثَ حُٔٔظؼِٔش ك٢ طل٤ِ٤ِٚ. اٗ٘خ ٗئٖٓ ربٌٓخ٤ٗش حٍطوخء حُزلغ 

   ٝا٠ُ ٜٓ٘ؾ ٗخَٓ ًٝخَٓ.     حألِٓٞر٢ ا٠ُ ىٍؿش أًؼَ ػ٤ِٔش ٟٝٓٞٞػ٤ش،
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ٝهاي  رخُيٍؿاش حألُٝا٠ ر٘اخإٙ حُٜاٞط٢ حُٔٞٓا٤و٢ شحُلٕ٘ٞ حألىر٤ش حُٔوظِل ٖػإ ٓخ ٤ٔ٣ِّ حُ٘ؼَ  

ػٔي ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخى حُظَحػ٤٤ٖ ا٠ُ ػّي ٌٛح حُـخٗذ ٓاٖ حُ٘اؼَ ٤ًٍاِس أٓخٓا٤ش ُاٚ، ال طواَ أ٤ٔٛاش 

ػااٖ حُٔٔااظ٣ٞخص حألهااَٟ.  ٣وااٍٞ حرااٖ ٍٗاا٤ن حُو٤َٝحٗاا٢:" حُاإُٞ أػظااْ أًٍااخٕ كااّي حُ٘ااؼَ 

ٝأٝالٛخ رٚ ه٤ٜٛٞش"
(1)

اق.  ّٟ خء كا٢ حُٜايٍ حألٍٝ ٓاٖ أؿاِحء حراٖ هِايٕٝ: " ًاخٕ حُـ٘ا ٣ٝٞ

حُلٖ، ألٗٚ طخرغ ُِ٘ؼَ، اً حُـ٘خء اٗٔخ ٛٞ طِل٤٘ٚ، ًٝخٕ حٌُظخد ٝحُل٠الء ٖٓ حُوٞحٙ ٣ؤهإٌٝ 

رؤٗلٔااْٜ رااٚ كَٛااخً ػِاا٠ طلٜاا٤َ أٓااخ٤ُذ حُ٘ااؼَ ٝك٘ٞٗااٚ"
(2)

كؼٔااش حُظلااخّ ًز٤ااَ راا٤ٖ حُ٘ااؼَ  .

 ٝك٢ أػَحف حألْٓ ٝػوخكخطْٜ. ٝحُـ٘خء

ُاْ طوظٜاَ كوا٢ ػِا٠ ٓؼظٔاي١  ،حُز٤٘ش ح٤ُٓٞٔو٤ش كا٢ حُ٘اؼَ ٌٛٙ حُ٘ظَس حإل٣ـخر٤ش ا٠ُ ىٍٝ

حُٔ٘ااخٛؾ حُظل٤ِ٤ِااش حُوي٣ٔااش ُِٜ٘ااٞٙ، ٝاٗٔااخ رخطااض طلااَٝ ٗلٔااٜخ ًااٌُي كاا٢ حُٔ٘ااخٛؾ حُلي٣ؼااش 

حُؼخٓااَ حٌُٔاإٞ ُِز٤ااض " ٣ااَٟ حُ٘ااٌال٤ٕٗٞ حُااَّٝ رااؤٕ:. ، ٝحُز٣ٞ٤٘ااش، ٝحُٔاا٤ٔ٤خث٤شخألٓااِٞر٤شً

ٞٗاااخص حألهاااَٟ ٣ٝٔاااخٍّ طاااؤػ٤َح ػِااا٠ حُ٘اااؼ١َ، أ١ حُؼٜ٘اااَ حُااا١ٌ ٣ـ٤اااَ ٣ٝلاااٍٞ ًاااَ حٌُٔ

"٢ٓٔظ٣ٞخص حُِـش حُ٘ؼ٣َش، حُيال٤ُش ٝحَُٜك٤ش ٝحُٜٞط٤ش، ٛٞ ح٤ٌَُٜ حإل٣وخػ
(3)

.   

، ّٝٓٞكي ٝط٣ٞ٘ؼخطٚ ٠ٓز١ٞ حُُٕٞ رزلٍٞ حُو٤َِ ٝأٗظٔظٚ اًح ًخٕ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُظَحػ٢      

ٗؼَ  - طَ ريٍ حُز٤ضح١ٌُ ٣ؼظٔي ٗظخّ حُٔ -أؿِزٚ، كبٕ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُليحػ٢  حُوٞحك٢ ك٢

" ٝاًح ًخٗض ػٍٞس حإل٣وخع حُظ٢ ٜٗيٛخ حُ٘ؼَ  :٣ؼظٔي حُظلؼ٤ِش حُٔلَىس ريٍ حُُٕٞ حُظخّ ا٣وخػ٢

َف ٓلظّٞ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ هي حٗظوِض رخُٔظَٜ حُٜٞط٢ حُوخٍؿ٢ ُِ٘ؼَ ٖٓ ٓـَى ػُ 

 أ ٖٓ طزي ش، طظٌَ٘ ٖٓ ؿي٣ي ك٢ ًَ َٓس ػزَ ٓٔظ٣ٞخص ٓظيٍؿشا٠ُ ر٤٘ش ٓللِس ٝٓزز٤ ٓوُٞذ

                                                 
 .141، ٙ 1، ؽ ٤ن، حُؼٔيسحرٖ ٍٗ (1)
 .488ٙ حُٔويٓش، حرٖ هِيٕٝ،  (2)
 / ر٤َٝص خك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٠٤خء/ ح٢ُُٞ ٓلٔي، حًَُِٔ حُؼو َك٤ٌظٍٞ ا٤َُ٣ن، حٌُ٘ال٤ٗش ح٤َُٓٝش، ط (3)

2000 ٙ ،72. 
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حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش حُظ٢ طظَ هطزخ ٓٞٓٞٓخ، ا٠ُ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ حُظ٢ طٔؼَ ؿخ٣ش حالٗلَحف ػٖ 

حًُ٘ٔٞؽ حألٍٝ، كبٕ طٞظ٤ق ٌٛح حُٔيٟ حإل٣وخػ٢ حُؼ٣َٞ ٣ظَ ِٓٔلخ كخٍهخ ٝؿ٣َٛٞخ ٤ٔ٣ِ 

ر٤ٖ حألٓخ٤ُذ حُ٘ؼ٣َش"
(1)

ؼَر٢ حُليحػ٢؛ أُٜٝٔخ حُ٘ظخّ حُ٘ؼَ حُ . كؼٔش ٓظَٜحٕ إل٣وخع

حَُٔطز٢ ٝػخ٤ٜٗٔخ حإل٣وخع حُيحه٢ِ ٝٛٞ " حُٔظٔؼَ ك٢ حألُٝحٕ ٝحُوٞحك٢،حُوخٍؿ٢؛ حُٜٞط٢ 

"رخُ٘ظخّ حُٜخ٢ٍٗٞٓ حٌُخَٓ ُِ٘ٚ حُ٘ؼ١َ
(2)

. 

I. :انجُُخ اإلَمبػُخ انخبسجُخ 

 انىصٌ انشؼشٌ:   .1

أظَٜص حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش حَُحٛ٘ش ك٢ ر٤٘ظٜخ ح٤ُٓٞٔو٤ش حُوخٍؿ٤ش ٗٔطخ ؿي٣يح أهَؿٜخ ػٖ      

ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ظلخٝص ط٤ًَزٚ ر٤ٖ  -ؤُٞف ُيٟ حُ٘ؼَحء حُِٔق. كخػظٔخى حُٔطَ حُ٘ؼ١َحُ٘ظخّ حُٔ

ػٟٞخ ػٖ حُز٤ض، أىٟ رطز٤ؼش حُلخٍ ا٠ُ اهالٍ ك٢ ر٤٘ش  -حُلَف حُٞحكي ٝحُـِٔش حٌُخِٓش

حألُٝحٕ حُٔؼظخىس. كوي طظٞح٠ُ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ طلؼ٤الص حُزلَ ك٢ طَط٤زٜخ، ٖٓ ىٕٝ ه٤ي  

ي، أٝ طَى حُظلؼ٤ِش ٗخهٜش، ُٓٞػش ر٤ٖ ٓط٣َٖ أٝ أًؼَ. ٝهي طٌٕٞ ػيىٛخ ك٢ حُٔطَ حُٞحك

حُو٤ٜيس ًحص ٓٞحٗـش ٤ُٗٝش، طظوِِٜخ رلٍٞ ػي٣يس، طظؤٍؿق ٖٓ ٓطَ ا٠ُ آهَ، ٖٝٓ ٓوطغ 

 ا٠ُ آهَ، ر٘ٞع ٖٓ حُل٣َش ك٢ ٌٛح حإل١خٍ. 

ُٝيٍحٓش ٌٛٙ حُز٤٘ش حُٜٞط٤ش حُوخٍؿ٤ش ُي٣ٞحٕ ) أػَحّ (     
(3)

ٖ ُِ٘خػَ ٓلٔٞى ى٣ٍٝ 

حٍطؤ٣٘خ إٔ ٗؼظٔي أٝال ؿيحٍٝ اكٜخث٤ش ٗز٤ٖ رٜخ أٗٞحع حألُٝحٕ حُ٘ؼ٣َش حُٔٔظؼِٔش ٓغ طلي٣ي 

(. ًٌٝح رخُ٘ٔزش ا٠ُ ػيى  15ح٤ُٜٖٔٔ ٜٓ٘خ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ػيى حُوٜخثي، ٢ٛٝ هْٔ ػَ٘س ) 

ٗش، ح١ٌُ رِؾ أُلخ ٝٓخثظ٤ ّٝ  ٓطَح. ٝهي  ( 1257ٝٓزؼش ٝه٤ٖٔٔ )  ٖحألٓطَ حإلؿٔخ٢ُ ُِٔي

 

                                                 
 .78، ٙ ٓـِش ػخُْ حُلٌَ ٓوخُش ك٢ٓخ٤ُذ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ٛالف ك٠َ، ٗلٞ طٍٜٞ ٢ًِ أل (1)
 .78ٙ حَُٔؿغ ٗلٔٚ،  (2)
 .1994 ، هٜخثي )أػَحّ(، ىحٍ حُؼٞىس، ر٤َٝص1ٞحٕ، حُٔـِيي٣حُٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (3)
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 ُ٘ظخثؾ ًٔخ ٢ِ٣: ًخٗض ح

 األول:     انجذول 

 انزفؼُالد انىصٌ ػذد األعطش ػُىاٌ انمصُذح انشلى

 كخػالطٖ حََُٓ 36 أػَحّ 1

 ؼِٖٓٔظل حَُؿِ 175 ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ 2

 ٓظلخػِٖ حٌُخَٓ 258 أكٔي حُِػظَ 3

 كخػالطٖ حََُٓ 51 ه٤ٜيس حََُٓ 4

 كخػالطٖ حََُٓ 76 ه٤ٜيس حُوزِ 5

 كؼُٖٞ حُٔظوخٍد 247 ٍٝه٤ٜيس حأل 6

 كخػالطٖ حََُٓ 61 ٤٘ٗي ا٠ُ حأله٠َ 7

 ٓظلخػِٖ حٌُخَٓ 64 ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش 8

 كؼُٖٞ حُٔظوخٍد 72 حُلي٣وش حُ٘خثٔش 9

 كخػِٖ حُٔظيحٍى 35 ٌٌٛح هخُض حُ٘ـَس حُِٜٔٔش 10

 كخػالطٖ حََُٓ 25 هطخٍ حُٔخػش حُٞحكيس 11

 كخػالطٖ حََُٓ 50 ُٔٔخء آهَ 12

 كخػالطٖ حََُٓ 26 ٣ّٞ أكي أٍُم 13

 كخػالطٖ حََُٓ 43 كخُش ٝحكيس ُزلخٍ ًؼ٤َس 14

 كخػالطٖ حََُٓ 38 ح٤َُٜٜ حأله٤َ 15
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 انجذول انثبٍَ:

حُ٘ٔزش ا٠ُ ػيى  ػيى حُوٜخثي حُُٕٞ حَُطزش

 حُوٜخثي

ػيى 

 حألٓطَ

ا٠ُ  حُ٘ٔزش

 ػيى حألٓطَ

 % 32.29 406 % 60 9 حََُٓ 1

 % 25.61 322 % 13.33 2 حٌُخَٓ 2

 % 25.37 319 % 13.33 2 حُٔظوخٍد 2

 % 2.78 35 % 6.66 1 حُٔظيحٍى 4

 13.92 175 6.66 1 حَُؿِ 4

 

أؿِذ هٜخثي حُٔـٔٞػش )طٔغ  ك٢) حََُٓ (  حُـي٤ُٖٝ، كبٗ٘خ ٗالكع ٤ٛٔ٘ش ر٘خًء ػ٠ِ ٗظخثؾ     

 ٝحُٔظوخٍد حٌُخَٓ حل٣َٝلظَ ر .ٝٛٞ حُزلَ حُٔز٢٘ ػ٠ِ طلؼ٤ِش ) كخػالطٖ ( .هٜخثي(

حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ك٤غ ػيى حُوٜخثي حُظ٢  ـ ػ٠ِ حُظَط٤ذ ـ (ٝكؼُٖٞ )ٓظلخػِٖ ٔخ٤ٜرظلؼ٤ِظ

. ًٔخ كووخ ٗٔزش ػخ٤ُش ا٠ُ ػيى حألٓطَ حُٔ٘ظٔش (طخٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔخي٤) هٜ ٔخ٤ٜٗظٔض ػ٠ِ ُٝٗ

ُِٝؼخ٢ٗ  (%25.61)رٜٔخ، حُظ٢ ًخٗض ك٢ كيٝى ٍرغ حُؼيى حإلؿٔخ٢ُ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ، كٌخٗض ُألٍٝ 

ًَ ٣ظَٜ اً  .ظٞظ٤قحُحَُطزش حأله٤َس ٖٓ ك٤غ ٝحُٔظيحٍى  حَُؿِ ح٣ٝلظَ رلَ . (25.37%)

حَُؿِ ٣لظَ  ٌُٖ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٗٔزش ػيى حألٓطَ، كبٗ٘خ ٗـي إٔ .ه٤ٜيس ٝحكيس ٝحكي ٜٓ٘ٔخ ك٢

 ، ٝػيى ٖٓ حألٓطَ ال ٣ظـخُٝ حُؤٔش ٝحُؼالػ٤ٖ. (%2.78)حَُطزش حأله٤َس ٝر٘ٔزش 

طٞظ٤ق رلَ  ا٠ُ (أػَحّ)ٝٗظ٤ـش ٌٛح ًِٚ، كبٕ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ هي ٓخٍ ًؼ٤َح ك٢ ى٣ٞحٕ      

هخٛش ك٢ هٜخثيٙ حُو٤َٜس ٝحُٔظٞٓطش، اً رِؾ ػيى أٓطَ أ١ٍٞ  حََُٓ رخُيٍؿش حأل٠ُٝ

 ٣ٝؼّي )حََُٓ( ٖٓ حألُٝحٕ حُ٘ؼ٣َش  .( ٓطَح76ض ػ٠ِ ُٝٗٚ ٓظش ٝٓزؼ٤ٖ )ه٤ٜيس ٗظٔ
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٤ٜخ ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ "حألُٝحٕ حُو٤ٓٞش"حُؼَر٤ش حُٔؤُٞكش، حُظ٢ ٣ٔٔ
(1)

. ٣َٟ ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ ططٍٞح 

ك٢ َٓطزش رلَ حََُٓ ٓغ ٓـ٢ء حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ًُٝي ػ٘ي ىٍحٓظٚ ُزؼٞ حُيٝح٣ٖٝ 

حُ٘ؼ٣َش ُظِي حُلوزش ح٤ُِ٘ٓش، ًٔخ أٗخٍ ا٠ُ آٌخ٤ٗش رَُٝ ٌٛح حُزلَ أًؼَ كؤًؼَ ك٢ حُٔٔظوزَ 

حََُٓ رٌَ٘ ٝحٟق ٣ـؼِ٘خ َٗؿق إٔ حُٔٔظوزَ ٌُٜح حُُٕٞ  ك٤غ ٣وٍٞ:" ُوي ُحىص ٗٔزش رلَ

ح١ٌُ أٛزلض آًحٗ٘خ طؤُلٚ ٝطٔظ٣َق ا٤ُٚ"
(2)

. ٝهي طلون ًُي ك٢ ى٣ٞحٕ )أػَحّ( ح١ٌُ ٣ٔؼَ 

أكي ٗٔخًؽ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُليحػ٢. ٖٝٓ ؿٜش ػخ٤ٗش كبٕ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُْ ٣ؼظٔي ك٢ ٓـٔٞػظٚ 

حُُٕٞ ح١ٌُ ٣لظَ حُٜيحٍس ك٢  حُ٘ؼَ  )أػَحّ( ػ٠ِ رلَ حُط٣َٞ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًٞٗٚ

حُؼَر٢ ُؼٍٜٞ ػي٣يس. ٌٝٛح حألَٓ ٤ُْ ؿ٣َزخ، اًح ػيٗخ ا٠ُ ٗظخثؾ ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ ك٢ ٌٛح 

حُ٘ؤٕ: "ِٗلع ح٤ٜٗخٍح ك٢ ٗٔزش حُزلَ حُط٣َٞ، ٓٔخ ٣ـؼِ٘خ ٗوٍٞ إ ُٓخٗٚ هي ٠٠ٓ"
(3)

  . 

٣ؼّي هخ٤ٛش أِٓٞر٤ش رخٍُس  -خ ٓٞحء ًخٕ ًُي كؼال اٍحى٣خ أٝ ال ٗؼ٣ٍٞ –ٌٛح حالهظ٤خٍ ُِزلٍٞ 

 . ٝٓٞؿٞىس رخُلؼَ ك٢ ٓـٔٞػش أػَحّ

. كوخُٞح َ رخُزلٍٞ حُظ٢ ٣ٞظلٜخ ك٢ هٜخثيٙحُ٘وخى ػٖ ِٛش حُلخالص حُ٘ل٤ٔش ُِ٘خػ طليع     

حَُٔء ٝإ ًخٕ ٣ٔظط٤غ ك٢ حُ٘لَْ حُٞحكي إٔ ٣٘طن رٔوخ١غ ًؼ٤َس، اال إٔ هيٍطٚ ك٢ ٌٛح  " إ

ٞ ك٤ٚ ٖٓ كخُش ٗل٤ٔش، ٝٛٞ ك٤ٖ ٣ٌٕٞ ٛخىثخ ٝحىػخ أهيٍ ػ٠ِ ٓليٝىس، ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ ٓخ ٛ

حُ٘طن رٔوخ١ؼٚ حٌُؼ٤َس ىٕٝ إٔ ٣٘ٞرٜخ ارٜخّ ك٢ ُلظٜخ، ٝٛٞ أهَ هيٍس ػ٠ِ ٌٛح ك٤ٖ ٣ٌٕٞ 

"ظ٘لْ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حالٗلؼخالصٓظِٜلخ ٣َٓغ حُ
(4)

 إ حُ٘خػَ ٝإ ً٘لض ا٣وخػخص أُٝحٗٚ  .

ٍٙ ُِظ٘ٞع ك٢ حُٔطَ حُ٘ؼ١َ ٣ٌ٘ق ػٖ طلٍٞ ػٖ ك٠ٍٞ ٍُِٔٞٝع حُو٢ِ٤ِ، كبٕ ا٣ؼخ

                                                 
 .188، ٙ 1997 حُوخَٛس، 4زش حألٗـِٞ ح٣َُٜٔش، ١ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ، ٤ٓٞٓو٠ حُ٘ؼَ ، ٌٓظ (1)
 .202حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (2)
 .201حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (3)
 .175، ٙ حَُٔؿغ ٗلٔٚ (4)
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ن حُيالُش رخإلكخ١ش رٜخ. ٖٝٓ ٛ٘خ كبٕ طو٤ّيٙ )ه٤ي  ّٔ ٗٞػ٢ ك٢ ٌَٗ حإل٣وخع، ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ؼ

ؿٔخ٢ُ ٝىال٢ُ( رخُظلؼ٤ِش ال ٣وِٞ ٖٓ ك٤ًَش. رخُٔوخرَ كبٜٗخ " ًٞكيس ر٘خث٤ش، ٣ٌٖٔ ُِ٘خػَ إٔ 

حُ٘ل٤ٔش ٝحُـٔخ٤ُش" ٣ٞظلٜخ رل٣َش، ٝط٘زغ ٖٓ هِذ حُظـَرش ك٢ ك٤ًَظٜخ
(1)

. ٣ٝزو٠ إٔ حُُٕٞ ال 

٤ٔ٣ِ ك٢ ؿَٞٛٙ ٓخ ٛٞ ٗؼ١َ ٝٓخ ٛٞ ؿ٤َ ٗؼ١َ، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ طئًيٙ حُيٍحٓخص حُظَحػ٤ش 

ٝطٔ٘يٙ حُليحػش حُ٘وي٣ش، كوي أًيص حٌُ٘ال٤ٗش ح٤َُٓٝش ك٢ هَحءحطٜخ ح٤ُٜ٘ش إٔ:" حُوطخد ٣ٌٖٔ 

إٔ ٣زو٠ ٗؼ٣َخ كظ٠ ٓغ ػيّ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُُٕٞ"
(2)

ٗش ، ٓ ّٞ خ ٣ؼ٢٘ إٔ حإل٣وخع ٛٞ حُٔٔش حٌُٔ

ُِلَٜ ر٤ٖ حُ٘ؼ١َ ٝحُالٗؼ١َ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٛٞ حألَٓ ك٢ حُوطخد حُ٘ؼ١َ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح١ٌُ 

 ٣ُؼ٠٘ رخُوخػيس، ال رخإل٣وخع.   

 :نسق التقفية .2

:" حُوخك٤ااش ٗاا٣ٌَش حُاإُٞ كاا٢ ك٤وااٍٞ كاا٢ ٛاا٘خػش حُ٘ااؼٌَٓخٗااش حُوخك٤ااش  حرااٖ ٍٗاا٤ن ٣ااًٌَ

٠ٔ ٗاااؼَح كظااا٠ ٣ٌااإٞ ُاااٚ ُٕٝ ٝهخك٤اااش"حالهظٜاااخٙ رخُ٘اااؼَ، ٝال ٣ٔااا
(3)

٣ٝؼَكٜاااخ كاااخُّ  .

، ٢ٛٝ ٓٞحهلٚ، كابٕ ٛأض حٓاظوخٓض ٙٝح١َ حىكٞحكَ حُ٘ؼَ، ػ٤ِٜخ ؿ٣َخٗٚ حُو١َخؿ٢٘ رؤٜٗخ "

ك٣َظااٚ ٝكٔاا٘ض ٓٞحهلااٚ ٜٝٗخ٣خطااٚ"
(4)

ٝال طؼااي حُوخك٤ااش ٓـااَى ٛااٞص ٓٞٓاا٤و٢ كلٔااذ، ٝاٗٔااخ  .

حُظٔخػاَ ٠٣ال٢ ػ٤ِاٚ ١اخرغ حالٗظظاخّ حُ٘لٔا٢ " رؼيحً ٓاٖ حُظ٘خٓان ُٝو٤ٜيس أ٤ٔٛظٜخ ك٢ أٜٗخ طّٔي ح

ٝحُٔٞٓاا٤و٢ ٝحُِٓ٘اا٢"
(5)

ٝػٞح١لااٚ ٍٝإحٙ، ٓؼِٔااخ حُ٘ااخػَ  خ ًحص ىالالص ػِاا٠ حٗلؼااخالصٝأٜٗاا .

طٌ٘ق ك٢ حألٓخّ ػٖ ٓٞٛزش ٝاهَحٍ ٢ٟ٘ٔ رؤٕ حُ٘ؼَ ؿ٘خء ٤ٓٞٓٝو٠ هزَ إٔ ٣ٌإٞ ٓؼَكاش 

                                                 
، 1980ارَح٤ْٛ ٍٓخ٢ٗ، حُـٔٞٝ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ  (1)

 ٙ209. 
ًَُ٘ش حُٔـَر٤ش ُِ٘خ٣َٖٗ ، ح(ٜٗٞٙ حٌُ٘ال٤٤ٖٗ حَُّٝ) ٜؾ ح٢ٌُِ٘ٗظ٣َش حُٔ٘ارَح٤ْٛ حُوط٤ذ،  (2)

 .56، ٙ 1982، حَُرخ١ 1حُٔظلي٣ٖ، ١
 .159، ٙ 1، ؽ ٤ن، حُؼٔيسحرٖ ٍٗ (3)
  .271، ٙ خءحُو١َخؿ٢٘، ٜٓ٘خؽ حُزِـ (4)
  .13، ٙ 1989 ، ر٤َٝص2حُؼَر٤ش، ىحٍ ح٥ىحد، ١ أى٤ْٗٝ، حُ٘ؼ٣َشػ٢ِ أكٔي ٓؼ٤ي  (5)



 59 

   ُٔؼَكش.أٝ ٓ٘ظـخ 

ػاٖ حُ٘ظاخّ حُظَحػا٢ كا٢  ًِّٚ حالهظالف ظِقو٣ ليحػ٢حُوٞحك٢ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُ إ ٗظخّ

ٌٛح حُـخٗذ، اً ال ٣٘ظ١َ ح٢ُٔ٘ حألكخى١ ُِوخك٤ش ػ٠ِ ١ٍٞ حُو٤ٜيس، ٝال ٝكايس كاَف حُا١َٝ 

" كٜاا٢  :٤ااخٍ حُوااٞحك٢، كاا٢ كَٝكٜااخ ٝأٗظٔظٜااخٝكًَظااٚ، ٝاٗٔااخ ُِ٘ااخػَ حُل٣َااش حٌُخِٓااش كاا٢ حهظ

ح حُظاَىى حُا١ٌ ٣طاَم ح٥ًحٕ كا٢ كٞحَٛ ٛٞط٤ش ٣ظٞهغ حُٔخٓغ طَى٣ايٛخ، ٝحُٔظِوا٢ ٣ٔاظٔظغ رٜاٌ

"ٓيى ٤ُ٘ٓش ٓ٘ظظٔش، ٝرؼيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٓوخ١غ ًحص ٗظخّ هخٙ ٠ٔٔ٣ حُُٕٞ
(1)

  . 

٤ُْ ٓ٘لَٜح ك٢ حُـخٗذ حُـ٘خث٢ ُِو٤ٜيس كلٔذ، ٝاٗٔخ ٛٞ رخُؾ حأل٤ٔٛش ك٢  حُوخك٤شإ ىٍٝ 

ويٙ ٖٓ ط٤ٌَ٘ حُيالالص. ٝٝظ٤لظٜخ ػ٘يثٌ طٌٖٔ ك٢ " طلي٣ي ًَِٓ حُؼوَ ر٤ٖ حُيٝحٍ، رٔخ طؼ

ٓٔخكخص ٤ُ٘ٓش طْٜٔ ك٢ ط٣ٌٖٞ حُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش حَُٔطزطش رخُز٤٘ش حُيال٤ُش حُؼخٓش ُِو٤ٜيس"
(2)

. 

 اخزُبساد دشف انّشوٌ: ( أ

حٍطؤ٣٘خ إٔ ٗٞظق ؿيٝال اكٜخث٤خ، ٣ز٤ٖ ًؼخكش  (أػَحّ)ُيٍحٓش ٗظخّ حُوٞحك٢ ك٢ ٓـٔٞػش 

 َّ حُٔج٣ٞش ا٠ُ ػيى أٓطَ ًٌٝح ٗٔزظٚ  ،حُ٘خػَ ك٢ ٓوظِق حُوٜخثي ٖٓ ٞظّق١ٝ حُٔكَف حُ

 .ُٜخ شحإل٣وخػ٤ش حُيال٤ُش حُٔلظِٔ ِٝٓح٣خٛخح٤ُٜٔٔ٘ش، حُٔـٔٞػش، ٣ٝظْ رٌُي طلي٣ي حُلَٝف 

ًخُظخ٢ُ: ٘ظخثؾحُ ضكٌخٗ

 

 

 

 

 

                                                 
 .273أ٤ْٗ، ٤ٓٞٓو٠ حُ٘ؼَ، ٙ  (1)
 . 78، ٙ ٢ِ ألٓخ٤ُذ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخًَٛك٠َ، ٗلٞ طٍٜٞ  (2)
  ٙ ٍٝ3أٍهخّ حُوٜخثي ٢ٛ ٗلٜٔخ حُٞحٍىس ك٢ حُـيٍٝ حأل. 
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 انجذول انثبنث:

  انذشف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسلــــــــبو انمــصــــبئــــذ ـــــــــــــــ 

  َ  َ  ///// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 عددال %

 ء 1 11 4 2 3 4 3 3 4 1   7   2 2 47 3,70

  َ  ب   7 7   6 13   1 9 2 1 2 3 1 2 54 4,30

 ت 6 12 20 6 8 10 3 6 10   2 6 4 2 1 96 7,60

 ث   1         1       1         3 0,20

 ج   1 4     8   1 3         2   19 1,50

 ح   3 5 1 1 10 1 4 2 1 1         29 2,30

 خ                               0 0,00

 د 10 2 30 1   16 3 4 2   3 5 5 2   83 6,60

 ذ   2     1 2   1               6 0,50

 ر   19 22 3 7 32 7 3 7 11 4 7 3 3 5 133 10,60

 ز     4   1 1 1                 7 0,60

 س 1 5 1   11 8 4   1 2           33 2,60

 ش 1 6 1 2   1   1               12 1,00

 ص         2 7                   9 0,70

 ض   5 2   3 6   1 1           1 19 1,50

 ط   1 2     5 1             1 1 11 0,90

 ظ                               0 0,00

 ع   3 4 1 1 4     2 3           18 1,40

 غ   2 1 1       1               5 0,40

 ف 3 5 11   4 2   2         2 1   30 2,40

 ق   8 11 1 2 2   1           2 3 30 2,40

 ك   4 8     5 8 5 3     3   2   38 3,00

 ل 5 20 30 11 2 33 11 16 7 1 4 3   3 8 154 12,30

 م 5 6 34 3 6 10 2 4 7 2 1 2 4 4 1 91 7,20

 ن 3 32 40 15 11 30 8 7 5 10 6 6 1 15 3 192 15,30

 ه 1 15 8   3 23 1 1 8 2 1 9   1 1 74 5,90

 و   1       2                   3 0,20

 ي   4 9 4 4 13 7 2 1   1   4 2 10 61 4,90

 عددال 36 175 258 51 76 247 61 64 72 35 25 50 26 43 38 1257 100

 

ػش حأل٠ُٝ ح٤ُٜٔٔ٘ش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُلَٝف حُؼال ٖٓ حٓظوَحء حُـيٍٝ أػالٙ ٗيٍى     

كٔذ أ٣ُٞٝظٜخ ك٢ ٝ ٞحك٢ حُٔـٔٞػش حُ٘ؼ٣َش ) أػَحّ (، ك٢ٜ ػ٠ِ حُظٞح٢ُك٢ ه ح٤ُٓٞٔو٢

ء  ٓطَح(، حَُح 154،  %12.3ٓطَح(، حُالّ )  192،  %15.3ٗٔزش ظٍٜٞٛخ: حُٕ٘ٞ ) 
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" ط٘ظَى ك٢ ٟٝٞكٜخ حُٜٞط٢، ٢ٛٝ ٖٓ  :ٓطَح(. ٌٝٛٙ حألٛٞحص 133،  10.6%)

أٟٝق حألٛٞحص حُٔخً٘ش ك٢ حُٔٔغ، ٌُٜٝح أٗزٜض ٖٓ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش أٛٞحص ح٤ُِٖ. ك٢ٜ ؿ٤ٔؼخ 

٤ُٔض ٗي٣يس أ١ ال ٣ٔٔغ ٓؼٜخ حٗلـخٍ، ٤ُٝٔض ٍهٞس كال ٣ٌخى ٣ٔٔغ ُٜخ ًُي حُلل٤ق ح١ٌُ 

"ٝحَُهٞسٌُُٝي أػيٛخ حُويٓخء ٖٓ حألٛٞحص حُٔظٞٓطش ر٤ٖ طظ٤ِٔ رٚ حألٛٞحص حَُهٞس. 
(1)

.   

 أَظًخ انمبفُخ: ة (

، َٟٗ ٖٓ حُٔ٘خٓذ حُ٘ظَ ك٢ أٗظٔش طَىى ػٖ ر٤٘ش هٞحك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ ك٢ ٤ْٔٛ رلؼ٘خ     

كَٝف ح١َُٝ ك٢ حُٔوخ١غ حُٔوظِلش، ٤ًٝل٤ش طظخرؼٜخ ك٢ حألٓطَ. طِي حألٗظٔش حُظ٢ طٜ٘غ 

هٜخثي حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُليحػ٢، ٝطّٔيٙ رٌٜ٘ش ؿٔخ٤ُش هخٛش، طظلون رٜخ  ا٣وخػٜخ ح٤ُِٔٔ ك٢

ٗٞػ٤ش ك٢ حُوطخد حُ٘ؼ١َ، رٔؼٍِ ػٖ حُوَحءس حَُٔؿؼ٤ش. ٝربٌٓخٗ٘خ  حُٞظ٤لش حُـٔخ٤ُش ٓٔشً 

طلي٣ي ٌٛٙ حألٗظٔش حُٔوظِلش، حألًؼَ ظٍٜٞح ٌُٜٙ حُظَى٣يحص، ٝطوي٣ْ ٗٔخًؽ ُٜخ، ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 حُظخ٢ُ:

 ١ٝ ٗلٔٚ ك٢ ٓط٣َٖ ٓظظخ٤ُٖ.(:  أ ـ أ بو )انُظ َّ  أ١ طٌَحٍ كَف حُ

 وششدر٠ٍُٓض حُـ٤ّٞ 

وخجأرٍٍُٝٓض ٓؼخ١لٜخ حُـزخٍ 
(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ     

 األسثؼٍُأٗخ أػَكٚ ك٢ 

ودض٣ٞ١ٍَٝال ٤ً٘٘ي ٓخك٢ِ 
(3)

 

 

 

                                                 
 .  58، ٙ 1999 ، حُوخَٛس4زش حألٗـِٞ ح٣َُٜٔش، ١ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ، حألٛٞحص حُِـ٣ٞش، ٌٓظ (1)
 .611ٙ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ(، ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ(، (2)
 .٤ٜ597يس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ(، ٙ ، هحُٜٔيٍ ٗلٔٚ (3)
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 ؟عفش١ٖٝ ...أٝ 

...أَزظشا٢٘ٗ 
(1)

 

ك٤غ ٣ظ٤ق ُِ٘خػَ ، )أػَحّ( ك٢ ٓـٔٞػش لخوخػ٢ أًؼَ حألٗظٔش طٞظ٤ٌٛح حُ٘ظخّ حإل٣     

آٌخ٤ٗش حُظلٍٞ ك٢ حُوٞحك٢ ر٤ٖ ١ٍٝ ٝآهَ، ىٕٝ إٔ ٣ظو٤ّي رلَف ٝحكي ك٢ ٓـٔٞػش ًز٤َس 

ٖٓ حألٓطَ، طزؼؼٚ ػ٠ِ حُظ٘ٞع، ٝرخُظخ٢ُ ػ٠ِ حُلًَش ٝحُ٘٘خ١ رٔخ ط٤ِٔٚ ػ٤ِٚ ػ٘خَٛ حإلريحع 

 حُ٘ؼ١َ حُٔوظِلش. 

( ٓوطؼخ. ٣ٝظَٜ ك٢ أؿِذ 82حٌَُ٘ حػ٤ٖ٘ ٝػٔخ٤ٖٗ )رِؾ ػيى حُٔوخ١غ حُٔ٘ظٔش رٌٜح      

حُوٜخثي رؤػ٠ِ ٗٔزش، ٓخ ػيح ه٤ٜيس )ح٤َُٜٜ حأله٤َ(، حُظ٢ ؿخد ػٖ هٞحك٤ٜخ ٤ًِخ، ٝه٤ٜيط٢ 

)حُلي٣وش حُ٘خثٔش، ٝهطخٍ حُٔخػش حُٞحكيس( حُِظ٤ٖ ٣ظَٜ ك٤ٜٔخ َٓس ٝحكيس كو٢، ٝرلَف ٖٓ 

١ٝ؛ ٝٛٞ حُٕ٘ٞ. أٓخ ح َّ ُلَٝف حُظ٢ حػظٔيٛخ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ حُلَٝف ح٤ُٜٔٔ٘ش ػ٠ِ حُ

ٓوطؼخ(، "ٝٛٔخ ٛٞطخٕ  13ٓوطؼخ(، ٝحَُحء ) 17ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٖٓ حُٔوخ١غ )أ ـ أ( ك٢ٜ حُٕ٘ٞ )

ٓظوخٍرخٕ ك٢ حُٔوخٍؽ، اً حُٕ٘ٞ أٓ٘خ٢ٗ ٝحَُحء ُؼ١ٞ"
(2)

، ٣٘خٓزخٕ حُٜيٝء ٝحُْٜٔ، هخٛش إٔ 

ٓزو٘خ حُلي٣غ ػٖ هٞس ٝؿٞى  حُي٣ٞحٕ ٣ظ٤ِٔ رٌؼَس حالٗلؼخالص ٝحألكخ٤ْٓ حُزخ٤٘١ش. ُٝوي

  حُلَك٤ٖ ك٢ هٞحك٢ حُي٣ٞحٕ.

  :) ٓغ ظٍٜٞ كَف ىه٤َ ر٤ٜ٘ٔخ. ًحطٚ ُلَف  أ١ طَىى ػ٘خث٢انُظبو ) أ ـ ة ـ أ 

 وَذخم

 دصبَبكِزش حَُهٚ 

 

                                                 
 .669، ه٤ٜيس )ٌٌٛح هخُض حُ٘ـَس حُِٜٔٔش(، ٙ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ( (1)
 .74، ٙ 1998 ٘ؼ١َ، ىحٍ حُؼِّٞ، ػ٘خرش٣٘ظَ: ٍحرق رٞكٕٞ، حُِٔخ٤ٗخص ٝططز٤وخطٜخ ػ٠ِ حُوطخد حُ (2)
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ولشَفمٖٓ كٔخّ 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ    

 انشمُمخك٢ ٤َُ حُِٗخ٣ُٖ 

 انغشَؼخك٢ حُؼالهخص 

انذمُمخػٖ ٝحُٔئحٍ 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ     

 واَفجبسٌكِظـيى أ٣ٜخ حأله٠َ ٓٞط٢ 

 انًبءإ ك٢ ك٘ـَط٢ ػَ٘س آالف هظ٤َ ٣طِزٕٞ 

واَزشبسٌؿيى أ٣ٜخ حأله٠َ ٛٞط٢ 
(3)

.  

  ي٣ٞح٣ٕلظَ ٌٛح حُ٘ظخّ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش ٟٖٔ حُٔوخ١غ حُوخٛش حُظ٢ طْ ط٤ٜ٘لٜخ حٓظوَحًء ُِ

، ٢ٛٝ ظ٠ٔ٘ٚإٔ ٛ٘خى هْٔ هٜخثي ال ط ( ٓوطؼخ، اال24أٍرؼش ٝػ٣َٖ٘ ) كٌخٕ ػيىٛخ

)ه٤ٜيس حََُٓ ـ ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش ـ ٌٌٛح هخُض حُ٘ـَس حُ٘خثٔش ـ ُٔٔخء آهَـ ٣ّٞ أكي 

أٍُم(. ٝٓـَ أًزَ ػيى ٖٓ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ك٢ ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ( رؤٔش ٓوخ١غ، ط٤ِٜخ 

حُوٜخثي حُطٞحٍ ك٢ حُٔـٔٞػش. أٓخ حُوٜخثي ٝٛٔخ ٖٓ  .ٓوخ١غ شه٤ٜيس )حألٍٝ( رؤٍرؼ

طَىى كَك٢ حَُحء  ًٔخ ٗالكع .حألهَٟ كال ٣ظَٜ ٌٛح حُ٘ظخّ ك٤ٜخ أًؼَ ٖٓ ػالػش ٓوخ١غ

 ( ٓوخ١غ8َُٔطزش حأل٠ُٝ رؼٔخ٤ٗش )حُ٘ظخّ )أ ـ د ـ أ(، رل٤غ حكظَ حألٍٝ ح هطز٢ك٢ ٝحُٕ٘ٞ 

 . ٓوخ١غ (4ٝحُؼخ٢ٗ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش رؤٍرؼش )

 

                                                 
 .591، ه٤ٜيس )أػَحّ(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 .612ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ(، ٙ  ٜٔيٍحُ (2)
 .653ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )٤٘ٗي ا٠ُ حأله٠َ(، ٙ  حُٜٔيٍ (3)



 64 

 

 ( انُظبو :) أ١ ػ٘خث٤ظ٤ٖ ٓظظخرؼظ٤ٖ ُلَك٤ٖ ٓوظِل٤ٖ. أ ـ ة ـ أ ـ ة 

 انًغبءُٔٔخء آهَ ٌٛح 

 وسدهبٝأٗخى١ 

 هجبءطٌٛذ حألٍٝ 

ودذهبك٤ٖ طز٢ٌ 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ     

 َكىًٌخٕ ٓخ ٓٞف 

 انغُجهه  ك٠لظ٢٘ 

 انغُىَىػْ أٛيط٢٘ 

انمزهه٣َُخف 
(2)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ     

 رُبيبٌػ٤٘خٛخ ط٘خٓخٕ 

 ،اِرٍٓزو٘خ كِٔ٘خ 

 يمهىس٢ٍَ٘ٔ٘ٓ ك٢ حطـخٙ حََُٓ ٤ٛخى٣ٖ 

عُذر٣ٍخ 
(3) 

( 22) ٖ ٝػ٤ٖ٣َ٘أ ـ د( حػ٘ د ـ ٍِٓٗخ ا٤ُٚ )أـ ح١ٌُ ،حُ٘ظخّ حُٔوطؼ٢ حػظٔي ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ

 ٕ ٜٓ٘خ حػ٘ظخٍٞٙ أهٟٞ ك٢ ػالع هٜخثي، ك٠أًؼَ طٞظ٤لخ. ًٝخٕ َٓس، ٣ٝؼّي حُ٘ٞع حُؼخُغ 

                                                 
 .675، ه٤ٜيس )ُٔٔخء آهَ(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 .607ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ(، ٙ  حُٜٔيٍ (2)
 .779ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )كخُش ٝحكيس ُزلخٍ ًؼ٤َس(، ٙ  حُٜٔيٍ (3)
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(، ط٤ِٜخ )ه٤ٜيس حألٍٝ( رؤٍرؼش 7ٛٔخ: ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ(، رٔزؼش ٓوخ١غ ) ،٣ٞ١ِظخٕ

هٜخثي  ٌٛح حُ٘ظخّ ػٖ ٓزغ ( ٓوخ١غ ًٌُي. ًٔخ ؿخد4(، ٝه٤ٜيس )ُٔٔخء آهَ(، رؤٍرؼش )4)

ك٢ حهظ٤خٍ حألٗظٔش حُٔوطؼ٤ش  ٔئُقلَٛش ًُِخِٓش. ُٝإلٗخٍس كبٕ حُو٤ٜيس حُط٣ِٞش طظ٤ق حُ

ًؼَ ٖٓ حُوٜخثي حُو٤َٜس ٝحُٔظٞٓطش، حُظ٢ طوِٚ ٖٓ آٌخ٤ٗخص حالهظ٤خٍ، ٓؼِٔخ حُوخك٣ٞش، أ

ٌٌٛح هخُض ٣ظَٜ ًُي ك٢ )ه٤ٜيس حََُٓ(، ٝه٤ٜيس )ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش(، ٝه٤ٜيس )

 ا٠ُ حألٗظٔش حألهَٟ.    ص ٠ِ حُ٘ظخّ ) أ ـ أ (، ٝحكظوَر٤٘ض ًِٜخ ػ ك٤غحُ٘ـَس حُِٜٔٔش(، 

  ـ أ (:  أانُظبو ) أ ـ 

 انغغُمَىْٛ ٖٓ اٗخء حٍُِٛٞ ٝكزَ ٓ٘ط

 انطىَمٓ٘طَىْٛ ػٖ كـخٍس ٌٛح حُط٣َن 

انجهُمٓ٘طَىْٛ ٖٓ ٛٞحء 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .أداليهب٣ٍٝظخ... ط٘خّ ٝطٞهع 

 ،لجهزهبك٢ حُٜزخف ٓظؤهٌ 

وأَبيهب
(2)

، 

كَف  ٣ؼظٔي ط٣ٌََ ، كٜٞ()أػَحّٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢  ٌٛح حُ٘ظخّ حإل٣وخػ٢ ٍحرغ ٗظخّ حػظٔيٙ

ّٔيك٢ ػالػش أٓطَ ٓظظخ٤ُش. ٝػ٤٘ٚ ح١َُٝ  ( َٓس ك٢ حُٔيٝٗش، ٝك٢ 20ٖ )٣ػٌَ٘ٛح ح٢ُٔ٘   طـ

٣لظَ ك٤ٜخ حَُٔطزش حأل٠ُٝ ٓوخ١غ،  شهْٔ هٜخثي كو٢، ٢ٛٝ: ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ( رٔزؼ

  شرؤٍرؼ)ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ، ٝحألٍٝ(  خُوٜخثي حُظ٢ طلِٔٚ، ٝط٤ِٜخ ه٤ٜيطرخُ٘ٔزش ا٠ُ ح
                                                 

 .638، )ه٤ٜيس حألٍٝ(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(لٔٞى ى٣ٍٖٝ، ٓ (1)
 .664 -663ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )حُلي٣وش حُ٘خثٔش(، ٙ  حُٜٔيٍ (2)
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خء آهَ( )أػَحّ، ُٝٔٔ خٓوخ١غ، ٝأه٤َح ه٤ٜيط شٓوخ١غ، ػْ ه٤ٜيس )حُلي٣وش حُ٘خثٔش( رؼالػ

ٌٝٛح ٣ؼٞى ـ  .( هٜخثي10ٕ ٌٛح حُ٘ظخّ حإل٣وخػ٢ هي ؿخد ٤ًِخ ػٖ ػَ٘ )ارٔوطغ ٝحكي كو٢. 

 حُلَٝفإٔ ال٤ّٓٔخ خألٗظٔش حُٔخروش حًٌَُ، ر ٓوخٍٗش ،ال ٓلخُش ـ ا٠ُ ػوِٚ ٝر٢ء ا٣وخػخطٚ

إٔ حألٗظٔش حُظ٢ ٣ظٞح٠ُ  حإلٗخٍس ا٠ُ ِ رَٔػش حُل٤ًَش، اً ٣ٌٔ٘٘خ٤ٔح٤ُٜٔٔ٘ش ػ٠ِ حُوٞحك٢ طظ

 طٌخى ط٘ؼيّ ك٢ حُي٣ٞحٕ.  ،أٍرغ َٓحص أٝ أًؼَ ٗلٔٚ حُلَف ك٤ٜخ

، كبٗ٘خ ٗالكع ٍٝٝى ٌٛٙ حألٗظٔش حُٔوطؼ٤ش رٌَ٘ ًز٤َ ك٢ (أػَحّ)اًح طؤِٓ٘خ ٓـٔٞػش      

َّ ط، ر٤٘ٔخ ٓطَ حُ٘ؼ٣َش حُو٤َٜسحُٔوخ١غ حُظ٢ طُز٠٘ ػ٠ِ حأل ِش ٖٓ حألٓطَ  و ٌّ َ٘ ُٔ ك٢ حُٔوخ١غ حُ

٢ حكظظخك٤خص رؼٞ حُوٜخثي ًُي رخألهٚ ك٢ حُٔوخ١غ حَُٔى٣ش حُٞحٍىس ك ٣ليع .حُط٣ِٞش

٣ِٓؾ ر٤ٖ حُٞحهغ حُظـ٣َز٢   ، ٝرؤِٓٞد ه٢ٜٜ ٛخىة٣طٍٞ ك٤ٜخ ٗلْ حُ٘خػَحُظ٢ حُط٣ِٞش 

 ط٤ٜٔيح ُِلًَش ٝحالٗلؼخٍ ك٢ حُٔوخ١غ ًحص ٖٓ ؿٜش، ٝحُو٤خٍ ٝحَُإ٣خ ٖٓ ؿٜش أهَٟ،

ك٤ٖ  ال٤ّٓٔخرٌَ ُٜٓٞش، حُظ٢ طظ٤ق ُِ٘خػَ حالٗظوخٍ ٖٓ كٌَس ا٠ُ أهَٟ حألٓطَ حُو٤َٜس، 

حُظ٢ ٓ٘ظؼَٝ ا٤ُٜخ رٌَ٘ ٝحٓغ ػ٘ي ىٍحٓظ٘خ ُِـخٗذ حُظ٤ًَز٢ ألٓخ٤ُذ حإلٗ٘خث٤ش، حػظٔخىٙ ح

 حُزالؿ٢ ُِٔيٝٗش. 

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ:

 ٝك٢ َٜٗ آًحٍ، هزَ ػالػ٤ٖ ػخٓخ ٝهْٔ كَٝد،                    

 ُٝيص ػ٠ِ ًٞٓش ٖٓ ك٤ٖ٘ حُوزٍٞ ح٢٠ُٔء.                         

 أر٢ ًخٕ هز٠ش حإلٗـ٤ِِ، ٝأ٢ٓ طَر٢ ؿي٣ِظٜخ                          

 ٝحٓظيحى١ ػ٠ِ حُؼ٘ذ. ً٘ض أكذ )ؿَحف                             

 حُلز٤ذ( ٝأؿٔؼٜخ ك٢ ؿ٤ٞر٢، كظٌرَ ػ٘ي حُظ٤َٜس،                           
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َّ حَُٛخٙ ػ٠ِ ه١َٔ ح٢ٌِ٤ُِ كِْ ٣ٌَ٘ٔ                          ٓ 

َّ ػ٠ِ ه١َٔ ح٢ٌِ٤ُِ ك٤ٔو٢ ك٢                            ؿ٤َ إٔ حُِٓخٕ ٣ٔ

حُوِذ ٜٓٞح...                          
(1)

 

  ٤ُٜخٗظخّ هخك١ٞ ِٓلض ُالٗظزخٙ، ًخألٗظٔش حُظ٢ ٓزن إٔ أَٗٗخ اٌٛح حُٔوطغ ال ٣لظ١ٞ ػ٠ِ 

٣ٞ١َ حألٓطَ ك٤غ ال ٣ٌٕٞ حُٞهٞف ػ٘ي كَف ح١َُٝ   كٜٞ ٓوطغ َٓى١ اهزخ١ٍ

كخُ٘خػَ ٛ٘خ ال طٜٔٚ خػ٤ش، ػ٠ِ حُز٤٘ش حإل٣و ٤ٜٖٖٔ، كخُلٌَس ٢ٛ حُظ٢ طحالهظ٤خ١ٍ رخألَٓ ح٤ُّٜ 

ًٔخ ٣٘خء ألٕ ٝط٣ٞ٘ؼٜخ ٣ؼٔي ا٠ُ طـ٤٤َ ا٣وخػخطٚ ٝرخُظخ٢ُ  حُوخك٤ش أًؼَ ٓٔخ ٣ٜٔٚ حُٟٔٞٞع،

حُ٘ؼَحء حُٔليػ٤ٖ ٝحُٔؼخ٣َٖٛ ْٛ ح٣ٌُٖ أًؼَٝح ٖٓ ط٣ٞ٘ؼخطٚ "  . إٗؼَ حُظلؼ٤ِش ٣ظ٤ق ُٚ ًُي

حٓظـخرش ُظِٕٞ كخالطْٜ حُ٘ل٤ٔش، ٝالهظالف ٓوٜي٣خطْٜ "
(2)

ض ك٢ حُلو٤وش . إ حُوخك٤ش ٤ُٔ

حُـخٗذ  ػ٠ِ ، ٝال طوظَٜ أ٤ٔٛظٜخػ٤خ ٝٗـ٤ٔخكظ٘ـٌد ا٤ُٜخ ا٣وخ ح٥ًحٕ ٓـَى أٛٞحص طوَع

" ٣لٞم ًُي أ٤ٔٛش إٔ ُِوخك٤ش ٓؼ٠٘ ٝأٜٗخ رٌُي ػ٤ٔوش حُظ٘خري ٓغ  :ح٤ُٓٞٔو٢ كلٔذ، ٝاٗٔخ

حُٔٔش حُؼخٓش ُِؼَٔ حُ٘ؼ١َ"
(3)

. 

ع حُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش ُٔـٔٞػش  إ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ      ّٞ ٌُٖ  حُظول٤ش،أٗظٔش  ك٤غٖٓ  (أػَحّ)ٗ

أَٗٗخ ا٠ُ ٗٔخ١ حألٍرؼش حُظ٢ ك٢ ٗٔخًؽ ه٤ِِش ٓليىس ٤ٛٔ٘ض ػ٤ِٜخ حألٌٛح حُظ٘ٞع ٓلٍٜٞ 

ٌٛٙ حألٗٔخ١ ٌُح كبٗ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼّي  ر٤ٜ٘خ،ح١ٌُ حكظَ حُٜيحٍس  هخٛش حُ٘ظخّ ) أ ـ أ (، ٝؿٞىٛخ

 ِي٣ٞحٕ.   ُر٤ش ٓٔخص أِٓٞ

 

                                                 
 .639، )ه٤ٜيس حألٍٝ(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 / ر٤َٝص ،، حُيحٍ حُز٠٤خء3حُؼَر٢ ١ٓلٔي ٓلظخف، ى٣٘خ٤ٓش حُ٘ٚ ) ط٘ظ٤َ ٝحٗـخُ (، حًَُِٔ حُؼوخك٢  (2)

2006 ٙ ،55. 
/ ٓل٢ حُي٣ٖ ٛزل٢، َٓحؿؼش كٔخّ حُوط٤ذ،  ٤٘٣ٍَٚ ٤ِ٣ٝي، أٝٓظٖ ٝح٣ٍٖ، ٗظ٣َش حألىد، ط (3)

 .167، ٙ 1981 حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، ر٤َٝص حُٔئٓٔش



 68 

 هُذعخ انمصُذح:   .3

ٖٓ ؿخٗذ حُيالُش، أًؼَ ٖٓ طٔخ٣ِٛخ اًح ًخٗض حُوٜخثي حُؼَر٤ش حٌُال٤ٌ٤ٓش طظٔخ٣ِ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ      

ٖٓ حُـخٗذ ح٢ٌُِ٘ حُوخٍؿ٢، كبٕ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُليحػ٢ هي أظَٜ حهظالكخص ك٢ ٌٛح حأله٤َ 

ك٤غ طؼّيىص أٗٞحع حُز٘خء حُٜ٘ي٢ٓ أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ )حُل٠خء ح٢ُٜ٘(
(1)

كٚ حُٔخگ١َ:       َّ ح١ٌُ ٣ؼ

" حُل٠خء ح١ٌُ ٣ظْ ك٤ٚ طٔـ٤َ حُيحٍ حُوط٢"
(2)

ٓغ )حُل٠خء حُظ١َ٣ٜٞ(، رخُٔٞحُحس 
(3)

ح١ٌُ  

 ٣وٚ حُٟٔٞٞػخص ٝىالالطٜخ.

ِ٘خ ر٤٘ش حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش حُؼٔٞى٣ش، ك٢ ٌٛح حإل١خٍ، كبٗ٘خ ٗـيٛخ ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍ ٝحكي، أٝ  ّٓ اًح طؤ

ّْٓ ػ٠ِ ٗظخّ حُ٘ط٣َٖ حُٔظوخر٤ِٖ، ح١ٌُ طظَٜ ك٤ٚ ٓٔخكخص حُز٤خٝ ٝحُٔٞحى  ك٠خء ٝحكي ٓئ

ػ٠ِ حٌَُ٘ حُظخ٢ُ
(4)

 : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣َٟ حرٖ ٤ٍٗن إٔ ط٤ٔٔش ٗط١َ حُز٤ض رخَُٜٔحػ٤ٖ ػخثيس ا٠ُ أهٌ حُيالُش ػٖ َٜٓحػ٢ 

حُزخد. كَٜٔحع حُز٤ض حُ٘ؼ١َ ًؤٗٚ رخد حُو٤ٜيس ٝٓيهِٜخ، ٝإٔ ٓزذ حُظ٣َٜغ ٓزخىٍس 

ُٕٞٝ( ؿ٤َ حُ٘ؼَحُ٘خػَ ا٠ُ حإلػالّ إٔ حٌُالّ ٣ظؼِن رخُ٘ؼَ )حٌُالّ حُٔ
(5)

، ٌٝٛح حُل٠خء 

                                                 
حُٔخگ١َ، حٌَُ٘ ٝحُوطخد )ٓيهَ ُظل٤َِ ظخَٛحط٢(، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٠٤خء / ٓلٔي  (1)

 .105ٙ 1991ر٤َٝص 
 .106حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (2)
 .105حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (3)
 .136حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (4)
 .184، ٙ ٣1٘ظَ: حرٖ ٤ٍٗن، حُؼٔيس، ؽ  (5)
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٤ٜ٣ت حُٔظِو٢ ػ٠ِ ٢ٔٗ حُوَحءس حُظ٢ ٛٞ رٜيى حُُٞٞؽ ا٤ُٜخ، رَ " ٣ٟٞغ ًٞؿٚ ك٢ ٓوخرَ 

هخٍثٚ"
(1)

 ، أ١ ػ٠ِ هَحءس طؼظٔي حإل٣وخع حُ٘ؼ١َ. 

أٓخ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش حُليحػ٤ش، حُظ٢ طؼظٔي ك٢ ر٤٘ظٜخ ح٤ُٓٞٔو٤ش ػ٠ِ حُظلؼ٤ِش       

ألَٓ هي حهظِق طٔخّ حالهظالف ٓغ ٓخ أُل٘خٙ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُظَحػ٢، ك٤غ أٛزق كبٕ ح

خ ٌُٜٙ  ًٔ ًِّح ػ٠ِ حُٔظَٜ ح٢ٌُِ٘ ح١ٌُ " ٣ظطِذ ٖٓ حُٔظِو٢ كٜ حُظلخٝص ر٤ٖ حُوٜخثي َٓ

حُٜ٘يٓش حُـي٣يس ٝكن ٓؼط٤خص ؿي٣يس، ٝػ٤ِٚ ال ري ٖٓ ٓظخرؼظٚ ُٔؼش حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ٝكن 

ط٘ظ٤ٔٚ ٝط٘خٓوٚ"
(2)

٤ٚ كٖٔ ح١ٍَٝ٠ُ حُزلغ ػٖ ١َحثن ر٣َٜش ٣ظْ رٜخ طؼ٣ٞٞ ًُي . ٝػِ

حُؼَٜ٘ حُـخثذ. ٣ًٌَ ٓلٔي حُٔخگ١َ ٓٔظ٤٣ٖٞ ُِل٠خء ح٢ُٜ٘: ٓٔظٟٞ حُو٢، ٝٓٔظٟٞ 

س. ٝال ٗظطَم ا٤ُٚ ك٢ ىٍحٓظ٘خ  َّ ّٚ حُٜ٘ٞٙ حٌُٔظٞرش رخ٤ُي حُل حُز٤خٝ ٝحُٔٞحى. حألٍٝ ٣و

ُْٝ ٣٘خٍى حُ٘خػَ ا١الهخ ك٢ حهظ٤خٍٙ. أٓخ ٌٛٙ ُي٣ٞحٕ )أػَحّ( ألٕ ه٢ حُ٘ٔن ٌٓظٞد آ٤ًُخ، 

حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ كٜٞ ٖٓ ِٛذ حُؼ٤ِٔش حُ٘ؼ٣َش ُيٟ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، ٓخ ٣ٔظيػ٢ حُ٘ظَ ك٢ 

 ٛ٘يٓظٚ.

ك٢ ٓلخُٝظ٘خ ُيٍحٓش حُل٠خء ح٢ُٜ٘ ُِي٣ٞحٕ حٍطؤ٣٘خ إٔ ٗؤهٌ ه٤ٜيس )أػَحّ(     
(3)

أًٗٔٞؿخ  

خ. ك٢ ٟٞء اػيحى ٍْٓ ر٤خ٢ٗ ُٔٔخكخص ٢ٛٝ حُو٤ٜيس حُظ٢ طظٜيٍ حُي٣ٞحٕ ٝطٔ٘لٚ ػ٘ٞحٜٗ

 حُز٤خٝ ٝحُٔٞحى ك٢ ٓوظِق أٓطَ حُو٤ٜيس، حُظ٢ ٣زِؾ ػيىٛخ هٔٔش ٝػالػ٤ٖ ٓطَح:   

 

 

  

                                                 
 .109 -108حُٔخگ١َ، حٌَُ٘ ٝحُوطخد، ٙ  (1)
ٍح٣ٝش ٣ل٤خ١ٝ، ر٤٘ش حُو٤ٜيس ك٢ ٗؼَ أى٤ْٗٝ، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ، ؿخٓؼش  (2)

 .214ٙ 2000ط١ِ٤ ُٝٝ 
(3 .593 - 591ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ(، ه٤ٜيس) أػَحّ(، ٙ  (  
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1و                                   

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  2و

                                  

                                  

                                  

                                  3و

                                  

                                  

                                  4و

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

حػظٔيٗخ ك٢ ٟٝغ حُٔوط٢ ػ٠ِ أ٣َٖٓ أٓخ٤ٖٓ: أُٜٝٔخ طلي٣ي حُٔطَ حأل١ٍٞ ٖٓ حُو٤ٜيس 

ٔخ ك٢ ػ٠ِ أٗٚ حَُٔؿغ ألًزَ ٓٔخكش ٓٞحى، ػخ٤ٗخ ٣ظْ طلي٣ي حُٔٞحى ٝكن ػيى أكَف حُٔطَ ر

ًُي حُلَحؿخص حُٔٞؿٞىس ر٤ٖ حٌُِٔخص ك٢ ٓٔظٞحٛخ حألكو٢. ٝطٔض حإلٗخٍس ا٠ُ ٓوخ١غ حُو٤ٜيس 

 (.4، 3ّ، 2ّ، 1ّرخَُُٓٞ )ّ
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ّٕ أًزَ طِي حُٔٔخكخص  ٗالكع إٔ ط٣ُٞغ حُٔٞحى ر٤ٖ حألٓطَ حُ٘ؼ٣َش ُْ ٣ٌٖ رخُظٔخ١ٝ، ك٤غ ا

ٖ أِٓٞد هز١َ. ًٝؤٕ (، حُظ٢ ٍٝىص 4ٟٔ، 2ّ، 1ًّخٕ ك٢ حألٓطَ حأل٠ُٝ ُِٔوخ١غ )ّ

 حُ٘خػَ ٣ٔظؼي ُالٗطالم ك٢ حٗلؼخالطٚ ٝأكخ٤ٓٔٚ، حُظ٢ ُْ ٣َٜ رؼُي ا٠ُ اكَحؿٜخ. ٣وٍٞ:

: ػخٗن ٣ؤط٢ ٖٓ حُلَد ا٠ُ ٣ّٞ حُِكخف1ّ
(1)

 

: ٝػ٠ِ كزَ حُِؿخ٣ٍي ٣اله٢ كخ2ٚٔ١ّ
(2)  

: ٝػ٠ِ ٓوق حُِؿخ٣ٍي طـ٢ء حُطخثَحص4ّ
(3)

 

ال ٗي أٗٚ ٣٘ظظَ طوي٣ٔخ أػٔن ُألكيحع ٖٓ   حُوخٍة ٌُٜٙ حألٓطَ حُظ٢ ٣ٌظ٤ٜٔخ حُٔٞحى

" ٣زَُ حُٔٞهق حالٗلظخك٢، ٝحُلخؿش ا٠ُ َٓء حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ رؤ٤ٗخء هخٍؽ  حُ٘خػَ، ح١ٌُ

حٌُحص، ًٔخ ٣زَُ كَحؿخ ىحه٤ِخ ٣ظْ حُظؼز٤َ ػ٘ٚ"
(4)

، ٣ظطِغ ا٠ُ اَٗحى ح٥هَ )حُوخٍة( ك٢ 

ػٖ ًحطٚ، ٣ٔظط٤غ ٌٛح ح٥هَ إٔ  حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٣ظ٘خُٝٚ، اٗٚ ك٢ ٓوخّ َٓى أكيحع هخٍؿ٤ش

٣يًٍٜخ ريٍٝٙ. ٌُٖ ٌٛٙ حُ٘ٔزش حُؼخ٤ُش ُِٔٞحى، ٓخ إٔ ٣٘ظ٢ٜ حُٔطَ حألٍٝ ٖٓ حُٔوطغ كظ٠ 

طظوِٚ ٝطظ٠خءٍ، ك٤ـظخف حُز٤خٝ حُٔٔخكخص ٣ٝظٜخٍع حُٞؿٜخٕ، ك٤غ ٣ئْٓ حُ٘خػَ 

"ك٠خءٙ حُ٘ل٢ٔ ٣ٝؼٌٔٚ ػ٠ِ حُل٠خء ح٢ُٜ٘"
(5)

ٓلٔي . ُِٝ٘خػَ ٝػ٤ٚ ك٢ ًُي، ك٤غ ٣َٟ 

حُٔخگ١َ أٗٚ " حٗظـخٍ ٣ؼظٔي حُزؼي حُز١َٜ ػٖ ٝػ٢ ٝٓزن اَٛحٍ"
(6)

. إ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ 

ف ك٢ اكيٟ هٜخثي ى٣ٞحٕ)أػَحّ(: َّ  ٣يٍى ٌٛح حُز٘خء، ك٤ٖ ٣ٜ

 

 

                                                 
 .591ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ(، ه٤ٜيس )أػَحّ(، ٙ  (1)
 . 591حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )أػَحّ(، ٙ  (2)
 .592حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )أػَحّ(، ٙ  (3)
 .104، حٌَُ٘ ٝحُوطخد، ٙ حُٔخگ١َ (4)
 .238 حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ (5)
 .178حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (6)
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)٤٘ٗٝي١ ُي ٣ؤط٢ ىحثٔخ أٓٞى ٖٓ ًؼَس ٓٞط٢ هَد ٤َٗحٕ / ؿَحكي(
(1)

، ك٤غ ٣وخ١ذ 

ٍحص حأله٠َ ٍِٓ ح١ُٖٞ ح٠ُخثغ، ٣ٝلَؽ ٓخ طـٞد رٚ  ّٞ ٗلٔٚ ٖٓ ٓ٘خػَ ٝٓخ ٣٘ظخرٚ ٖٓ طٜ

 ٍٝإٟ ٓٔظوز٤ِش ٣ِٔؽ ر٤ٖ ح٣ًٌَُخص ٝح٥ٓخٍ ٝحألكالّ. 

أٓخ ػٖ ٗٔذ حُٔٞحى ٝحُز٤خٝ ك٢ حُٔوخ١غ حألٍرؼش ُِو٤ٜيس كبٗ٘خ ٗز٤ّٜ٘خ ٖٓ هالٍ حُـيٍٝ 

حُظخ٢ُ


 : 

 انمصُذح 4و 3و 2و 1و انًمطغ

 % 44.44 % 38.77 % 47.29 % 56.06 % 52.12 انغىاد

 % 55.56 % 61.23 % 52.71 43.94 % 47.88 نجُبضا

 

ك٢ حُٔوطؼ٤ٖ حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ، ٤ٖٛٔ حُٔٞحى أًؼَ ٖٓ حُز٤خٝ، ًؤٕ حُ٘خػَ ك٢ ٓٞهق ٝٛل٢ّ 

ّٞ ٖٓ حُلَكش ٝحُٔؼخىس رؼٞىس ؿ٘ي١ّ ٖٓ حُلَد، ٝريء ػَٓٚ. كخٍٝ  اهزخ١ٍ ٛخىث٤ٖ ُـ

حص حُظو٤ِ٤٤ش ـ ٝحالرظؼخى ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ حُظوَد ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش ـ ٝإ ٝظق رؼٞ حالٓظؼخٍ

ػٖ ًحطٚ حُ٘خػَس. ٌُٖ ك٢ حُٔوطؼ٤ٖ حأله٣َ٤ٖ ٣زيأ حُز٤خٝ ك٢ حُظٞٓغ، كخُؼخُغ ٓيهَ ا٠ُ 

ريح٣ش طـ٤َّ حألكيحع ٝحٗؼٌخٜٓخ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُظَِٔٔ حُٔ٘طو٢ ُٞهخثغ حُلَف ٌٓ٘ حُٔطَ 

ًٌَٛخ، ٝك٢ حُٔوخّ حألٍٝ ٖٓ حُو٤ٜيس، ٝٛ٘خ ط٤ًَِ ػ٠ِ رؼٞ حُظلخ٤َٛ حُٔظؼِوش رٚ، حُظ٢ ٣ظ

ًٌُي. ٓٔخكخص حُز٤خٝ ٝحُٔٞحى ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٓظوخٍرش، اال إٔ ريح٣ش طلٞم حُ٘ٞع حألٍٝ 

 ٣ُظَٜ ريح٣ش حٗلؼخٍ حُ٘خػَ ُٝٝٞؽ حُوِـخص ٗل٤ٔظٚ. ٣ٔظَٔ ًُي، ٣ٝـظخف حُز٤خٝ رٌَ٘ ٝحٓغ 

                                                 
 .653ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ(، ه٤ٜيس )٤٘ٗي ا٠ُ حأله٠َ(، ٙ  (1)

ٗٔزش حُٔٞحى طلٔذ ًٔخ ٢ِ٣: ػيى أكَف حُٔٞحى ػ٠ِ ػيى حألكَف حإلؿٔخ٢ُ، ٝٗٔزش حُز٤خٝ: ػيى  

 أكَف حُز٤خٝ ػ٠ِ ػيى حألكَف حإلؿٔخ٢ُ.
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ٍ " طؤ٤ًيح ُِٔٞهق حالٗطٞحث٢ ٝح ّٞ ُلخؿش ا٠ُ حُٔوطغ حأله٤َ ٖٓ حُو٤ٜيس، ٣ٝؼّي ٌٛح حُظل

حُٞكيس ٝا٠ُ ُٓخٕ ٝك٠خء ػخرظ٤ٖ طٔألٛٔخ أ٤ٗخء ٗخرؼش ٖٓ حٌُحص"
(1)

، ٗؤٟ حٌُالّ ػٖ حُٔوخّ 

ٝحألكيحع ٝىٗخ ٖٓ حُ٘خػَ، ُظَٜ حٗلؼخالطٚ حٌُٔظٞٓش ك٢ حألٍٝ ا٠ُ ًٍٝطٜخ، ك٤غ ٣ظلٍٞ 

حُٔٞهق ٖٓ حُـٔخػ٢ ا٠ُ حُلَى١، اً طَٛي حُز٤خٟخص ػ٠ِ أٜٗخ " حُٞهلخص أٝ ُلظخص 

ػ٠ِ ػٌْ حُٔٞحى ح١ٌُ ٣َٛي ًٔٔخكخص ًالّ"حُٜٔض 
(2)

. ٝاًح ٍرط٘خ ًُي رو٤٠ش حُ٘خػَ 

حُـ٣َٛٞش كبٕ ًُي " هي ٣٘لظق ػ٠ِ ىالُش حٓظَ٘حم حألكن حألر٤ٞ ُإلٗٔخٕ حُلِٔط٢٘٤ ح١ٌُ 

٣ٞحؿٚ حُظِٔش ٝحُٔٞحى... ُظُِزْ ح٣ُٜٞش حُلِٔط٤٘٤ش حُزَحءس ٝحُلن ك٢ حُؼ٤ٖ حإلٗٔخ٢ٗ 

ح٣ٌَُْ"
(3)

. 

خثي حُٔـٔٞػش )أػَحّ( ٓظؼيىس حألٌٗخٍ حُٜ٘ي٤ٓش ك٢ ا١خٍ ٓخ ٠ٔٔ٣ )حُز٤خٝ إ هٜ     

ٝحُٔٞحى(، كخُ٘خػَ ٣ظلٍٞ ٖٓ ٓٞهق ا٠ُ آهَ، هي طٌٕٞ ح٤ُٜٔ٘ش ُِٔٞحى ٓظلخٝطش ر٤ٖ حألٓطَ 

أٝ ر٤ٖ حُٔوخ١غ. ٝهي طٌٕٞ حُو٤ٜيس ػ٠ِ ٛ٘يٓش ٝحكيس، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ه٤ٜيس 

)ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش(
(4)

َّ ٓوخ١ؼٜخ. ٜٝٓ٘خ حهظَٗخ:، ح  ُظ٢ ٣ٌٔٞٛخ حُٔٞحى ك٢ ؿ

 ٤ٓـ٤جي حُٜ٘يحء ٖٓ ؿيٍحٕ ُلظظي حأله٤َس. ٣ـِٕٔٞ

 ػ٤ِي طخؿخ ٖٓ ىّ، ٣ٝظخرؼٕٞ ٍُحػش حُظلّخف      

 هخٍؽ ٣ًًَخطي. ٓٞف طظؼذ... ٓٞف طظؼذ      

 ٓٞف ططَىْٛ كال ٠ٔ٣ٕٞ. ط٘ظْٜٔ كال ٠ٔ٣ٕٞ            

                                                 
 .104، حٌَُ٘ ٝحُوطخد، ٙ حُٔخگ١َ (1)
 .267 - 266حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ ٣٘ظَ:  (2)
ػزي حُوخىٍ كٌَحٕ، ؿخٓغ حُ٘ٚ ك٢ ٗؼَ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ )ُٔخًح طًَض حُلٜخٕ ٝك٤يح(أًٗٔٞؿخ، ٍٓخُش  (3)

 .12، ٙ 2007ٓخؿٔظ٤َ، هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ، ؿخٓؼش ط١ِ٤ ُٝٝ 
 .660 - 656ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ(، ه٤ٜيس )ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش(، ٙ  (4)



 74 

 طَٜد ٖٓ ٓؼخىطْٜ ا٠ُ ٝهض ٣لظِّٕٞ ٌٛح حُٞهض.      

٤ٔ٣َ ػ٠ِ حُ٘ٞحٍع ٝحُلٍٜٞ      
(1)

    . 

ُش، ًٝؤٗ٘خ أٓخّ هٜش  ّٞ ٛ٘خ ٣وظَد ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٖٓ ٛ٘يٓش حُ٘ؼَ، ألٕ حألٓطَ حُ٘ؼ٣َش ٓط

أٝ ٍٝح٣ش، ألٕ حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش حَُحٛ٘ش كظلض كَٛخ أًزَ ُإلريحع ُيٟ حُ٘ؼَحء ُظؼو٤يحص 

ٝحألْٓ. إ حالٓظؼٔخٍ ُْ ٣ظَى ٓـخال ُِل٣َش ٝحالٓظوَحٍ  حُل٤خس ٝحألكٞحٍ ٝهالكخص حُيٍٝ

ّٞٝ أًٍخٜٗخ.    ٝحُظٔظغ رخُل٤خس، رَ ه

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .657ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ(، ه٤ٜيس )ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش(، ٙ  (1)
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II.  :انجُُخ اإلَمبػُخ انذاخهُخ 

 ثُُخ انزكشاساد: .1

ُٓ  أِٓٞر٤شحُظٌَحٍ ظخَٛس       خ  ّٔ ِلظخ ُالٗظزخٙ، ك٢ حُ٘ؼَ ٌُ٘ٚ أهٌ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُلي٣غ ً

حُ٘ؼَحء ٖٓ طٞظ٤لٚ، ىػٔخ ُِز٤٘ش ح٤ٌُِ٘ش حإل٣وخػ٤ش ٖٓ ؿٜش، ٝطٌؼ٤لخ ُِز٤٘ش حُيال٤ُش ك٤غ ًؼق 

٤ُخ إٔ ر٤٘ش حُظٌَحٍ ٢ٛ  ّٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ. ٝ" حُٔظظزغ ُ٘ؼَحء حُليحػش ٝٗؼَْٛ ٣يٍى اىٍحًخ أ

أًزَ حُز٠٘ حُظ٢ طؼخَٓ ٓؼٜخ ٛئالء حُ٘ؼَحء، ٝٝظلٞٛخ رٌؼخكش إلٗظخؽ حُيالُش، ْٝٛ ك٢ ًُي 

، رل٤غ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ر٤٘ش حُظٌَحٍ ػ٠ِ حهظالف أٗٔخ١ٜخ طلَ ك٢ ًَ ٗٚ ٗؼ١َ ٣ظٔخٕٝٝ

ػ٠ِ ٗلٞ ٖٓ حألٗلخء، رَ أٜٗخ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ هي طٔظـَم حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ًِٚ"
(1)

. ٌٛح 

حألَٓ ٤ُْ ػ٤زخ ك٢ حُ٘ؼَ حُليحػ٢ ألٗٚ كظق ٓـخال ٝحٓؼخ ُل٣َش حإلريحع ٌٗال ٠ٓٝٔٞٗخ 

ٍ حُٜٞص ػٔٞٓخ، ٝحُيالُش ك٢ ًؼخكظٜخ ٣ٍِٓٝظٜخ. ٝػ٠ِ ٟٖٝٔ حٗٔـخٓخ ٤ِٔٓح ر٤ٖ طٌَح

حَُؿْ ٖٓ كـْ ٌٛٙ حُٔٔش حألِٓٞر٤ش ُيٟ ٛئالء حُ٘ؼَحء، اال إٔ طٞظ٤ق حُظٌَحٍ ٤ُْ أَٓح 

ػ٘ٞحث٤خ، أٝ ّٓيح ُِلَحؽ، ٝاٗٔخ ػٖ ىٍح٣ش ٣ٝو٤ٖ رؤٕ ٣ويّ ٗؼ٣َش حُ٘ٚ رٌَ٘ أٍه٠. ٝك٢ 

ٗٔخ ٛٞ ًٔخثَ حألٓخ٤ُذ ك٢ ًٞٗٚ ٣لظخؽ ا٠ُ ٌٛح حُٜيى طئًي ٗخُى حُٔالثٌش ػ٠ِ أ٤ٔٛظٚ:" ا

إٔ ٣ـ٢ء ك٢ ٌٓخٗٚ ٖٓ حُو٤ٜيس، ٝإٔ طِٔٔٚ ٣ي حُ٘خػَ طِي حُِٔٔش حُٔل٣َش حُظ٢ طزؼغ حُل٤خس 

ك٢ حٌُِٔخص"
(2)

    . 

ًٝٔخ إٔ ُِظٌَحٍ ٖٓ ٗخك٤ش حألُٝحٕ ٝحُوٞحك٢ كؼِٚ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٜٞط٢، كبٗٚ ٣ظَٜ      

 حص ٝحُٔوخ١غ، " كخَُٓخُش حُ٘ؼ٣َش طظلَى ر٤ٖ حُٔزيع ًٌُي ك٢ طٌَحٍ حألُلخظ ٝحُؼزخٍ

                                                 
، 2حُٔؼخٍف رَٜٔ، ١ٓلٔي ػزي حُٔطِذ، ر٘خء حألِٓٞد ك٢ ٗؼَ حُليحػش )حُظ٣ٌٖٞ حُزي٣ؼ٢(، ىحٍ  (1)

 .381ٙ   1995حُوخَٛس 
 .280ٙ  ،0200 ، ر٤َٝص11ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، ١ ٗخُى حُٔالثٌش، ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، (2)
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ٝحُٔظِو٢، ٌٝٛٙ حُلًَش هٞحٜٓخ حُـ٘خث٤ش، حُظ٢ طٔظٔي ؿٌٍٝٛخ ٖٓ ٓزيػٜخ، ػْ طَٜ رخُٔظِو٢ 

ا٠ُ كخُش حُ٘خػَ حُ٘ل٤ٔش ٝح٤ٌُ٘ٛش حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ ػ٘يٓخ أريع ٗؼَٙ، ٝال ٣ٌٖٔ طلون ًَ ًُي 

حُظٌَحٍ أػال ىٍؿخطٜخ"اال رـِزش حُٞظ٤لش حُ٘ؼ٣َش حُظ٢ ٣ٔؼَ 
(1)

 . 

إ ى٣ٞحٕ )أػَحّ( ٣ظ٠ٖٔ طٌَحٍحص ػي٣يس طزؼغ ك٢ حُوٜخثي ا٣وخػخ ٤ِٔٓح ال ٣وِٞ ٖٓ       

ؿٔخ٤ُش ٝػٌٝرش، هخٛش إٔ حُ٘خػَ ٝظلٜخ رؤٗٔخ١ ٝأٌٗخٍ ٓظ٘ٞػش طلخؿت ًٝم حُوخٍة 

ٗظٜخ ٝأٛيحكٜخ ٝطٞهؼخطٚ ٖٓ ك٤ٖ ٥هَ. ُْٝ طؼي طٌَحٍحص ِٓٔش ٝٓظؼزش، ٝاٗٔخ طٌَحٍحص ُٜخ ٌٓخ

 ٝأػَٛخ. ٣ٌٖٝٔ طلي٣ي حألٗٔخ١ حُظ٢ ٝظلٜخ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ رٔخ ٢ِ٣: 

 نألعطش: ركشاس األنفبظ االثزذائُخ 

طؼيىص حُٔوخ١غ حُظ٢ ر٤٘ض رٌٜح ح٢ُٔ٘ حُظٌَح١ٍ ك٢ هٜخثي حُٔـٔٞػش، ٣ٝيهَ ٌٛح حُ٘ٞع 

ٟٖٔ )حُظٌَحٍ حالٓظٜال٢ُ(
(2)

َ ر٤ض ٖٓ حُٔز٢٘ ػ٠ِ " طٌَحٍ ًِٔش أٝ ػزخٍس ك٢ أٍٝ ً 

ٓـٔٞػش أر٤خص ٓظظخ٤ُش"
(3)

. طظَٜ حُِلظش حُٞحكيس ٌٍَٓس ك٢ ريح٣خص حألٓطَ رٌَ٘ ػٔٞى١ 

ٓظظخٍ، ٣ًَِ ك٤ٜخ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ػ٠ِ ُلظش ؿ٣َٛٞش طظٌٍَ ػيس َٓحص ُظٜ٘غ ا٣وخػخ ٓظ٤ِٔح 

 ُِٔوطغ، طؼط٢ ُٚ ؿٔخ٤ُش ٤ٓٞٓو٤ش، هي َٗرطٜخ رـٔخ٤ُش حُوخك٤ش حُٔٞكيس، ًٔخ ٣ْٜٔ " رٔخ ٣ٞكَٙ

ٖٓ ىكن ؿ٘خث٢ ك٢ طو٣ٞش حُ٘زَس حُوطخر٤ش، ٝط٤ٌٖٔ حُلًَخص حإل٣وخػ٤ش ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ 

َٓحكَ حالٗلَحؽ"
(4)

. ٝطَحٝف ػيى حألٓطَ، حُظ٢ طلَٔ حُِلظش حٌٍَُٔس ر٤ٖ ٓط٣َٖ ٝػٔخ٤ٗش 

 أٓطَ ًلّي أه٠ٜ، ظَٜ ك٢ ه٤ٜيس حُوزِ. ٖٝٓ ٗٔخًؽ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٓخ ٢ِ٣:

 

                                                 
 .125، ٙ َ حُليحػشػزي حُٔطِذ، ر٘خء حألِٓٞد ك٢ ٗؼ (1)
 ٍ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُؼَد، ىٓ٘نػٜخّ َٗطق، ظٞحَٛ أِٓٞر٤ش ك٢ ٗؼَ ري١ٝ حُـزَ )ىٍحٓش(، ٓ (2)

2005 ٙ ،8. 
 .8حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (3)
 . 8ٙ حَُٔؿغ ٗلٔٚ،  (4)
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 هزِظ٢٘ هُب

 ٖ ك٠ش ٝهَٗلَ.َٟرظ٢٘ ٛٞحػن ٓ هُب

 ًخٕ ػخُٜٔخ ٣زظية هُب

ًخٕ ػخُٜٔخ ٣٘ظ٢ٜ هُب
(1)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

 حُطؼْ،ٌٛح حُيّ هزا

 حُِْٔٔ حُٜخْٓ هزا

 حُٜخؿْ ح٢ٌُّٗٞ  هزا

 حُـَٞٛ ح٢ٌُِّ  هزا

 حُٜٞص ٌٛح حُٞهض هزا

 حُِٕٞ ٌٛح حُلٖ هزا

ّٔلَحالٗيكخع  هزا . ٌٛح حُ َّ  حُز١َّ٘. حُٔ

ٌّ  هزا حالٗظوخٍ حُل
(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 ًّ  حُظَحد حٓظيحىح َُٝك٢ ٍأع

 ًّ  ٣ي١ّ ٤ٍٛق حُـَٝف ٍأع

 ًّ  حُل٠ٜ أؿ٘لش ٍأع

 ًّ  حُؼٜخك٤َ ُُٞح ٝط٤ٖ ٍأع

 ًّ ِٟٞػ٢ ٗـَ ٍأع
(3)

 

 

 

 

                                                 
 .663٘ـَس حُِٜٔٔش(، ٙ ، ه٤ٜيس )ٌٌٛح هخُض حُهٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 .633 - 632ٙ ، ه٤ٜيس )حُوزِ(، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ (2)
 .638ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )ه٤ٜيس حألٍٝ(، ٙ  حُٜٔيٍ (3)
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ٗخُى حُٔالثٌش رخُظٌَحٍ حُالٗؼ١ٍٞ ٣ٌٖٔ ُ٘خ إٔ ٗيٍؽ ٌٛح حُظٌَحٍ ك٢ حُ٘ٞع ح١ٌُ ط٤ٔٔٚ      

ح١ٌُ طؼَكٚ ػ٠ِ أٗٚ طٌَحٍ" ؿ٢ء ك٢ ٤ٓخم ٗؼ١َ ًؼ٤ق ٣زِؾ أك٤خٗخ ىٍؿش حُٔؤٓخس، ٖٝٓ ػْ 

كبٕ حُؼزخٍس حٌٍَُٔس طئى١ ا٠ُ ٍكغ ٓٔظٟٞ حُ٘ؼٍٞ ك٢ حُو٤ٜيس ا٠ُ ىٍؿش ؿ٤َ ػخى٣ش"
(1)

  . 

ٝأكٞحُٚ حُ٘ل٤ٔش، رخُ٘ظَ ٌُٜٝٙ حُظٌَحٍحص ؿخٗزٜخ حُيال٢ُ ح١ٌُ ٣ؼزَ ػٖ اكٔخٓخص حُ٘خػَ 

ا٠ُ حُؼَٜ٘ حُظٌَح١ٍ ح١ٌُ ًٍِ ػ٤ِٚ، ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ كؼال ) ٓخ٤ٟخ، ٠ٓخٍػخ، أٝ 

 أَٓح(، أٝ حْٓ ) ٌٓخٕ، ُٓخٕ، اٗخٍس...(، أٝ كَكخ ) ُالٓظلٜخّ، أٝ حُ٘ل٢، أٝ ح٢ُٜ٘...(:

٤ن حُٜيف "كخ٢ُٔ٘ حُظٌَح١ٍ ٣ظلون ٓؼٚ ىكغ حُٔؼ٠٘ ا٠ُ حُ٘ٔٞ طي٣ٍـ٤خ ٝٛٞال ا٠ُ طلو

حُيال٢ُ"
(2)

 . 

 ٍَفغه انغطش ركشاس انهفظخ ف  : 

 ، ٝٓظزخػيح طخٍس أهَٟ)أ١ حألُلخظ ٓظظخ٤ُش ٓزخَٗس( ًخٕ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظٌَحٍ ٓظوخٍرخ طخٍس

)أ١ حألُلخظ حٌٍَُٔس ٓوطٞػش رؤُلخظ أهَٟ(. ٌٝٛح حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ أًؼَ ك٠ٍٞح ٖٓ حألٍٝ ك٢ 

 هٜخثي حُٔـٔٞػش، ٖٝٓ ٗٔخًؿٚ:

أ٣ٍي حُِـش حألهَٟ انًمهًا٠ُ  هًانًمٖٓ 
(3)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــ     

٣ـط٤٘خ انشيم. أٍٟ ػَٜح ٖٓ انشيمٛٞ  وانشيم
(4)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــ     

 ًَضىٌ. ط٘ظْٜٔ كال ًَضىٌٓٞف ططَىْٛ كال 

 

                                                 
 .287حُٔالثٌش، ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، ٙ  (1)
 .117، ٙ ك٢ ٗؼَ حُليحػشػزي حُٔطِذ، ر٘خء حألِٓٞد  (2)
 .٣602ٌٕٞ(، ٙ ، ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ( (3)
 .627ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )ه٤ٜيس حََُٓ(، ٙ  حُٜٔيٍ (4)
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انىلذ. طَٜد ٖٓ ٓؼخىطْٜ ا٠ُ انىلذ٣لظِٕٞ ٌٛح 
(1)

 

 كشاس انًمبطغ:ر 

 (أػَحّ)ظَٜ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٖٓ حُظٌَحٍ رخُوٜٞٙ ك٢ حُوٜخثي حُطٞحٍ ٖٓ حُٔـٔٞػش      

 ٘خػَ ٓوطؼخ ٓؼ٤٘خ، آخ رؤًِٔٚ، ٝآخ ربكيحع طـ٤٤َحص ك٢ ر٤٘ظٚ حُٔؼـ٤ٔشٝٛٞ ٢ٔٗ ٣ؼ٤ي رٚ حُ

أٝ طزي٣َ ٓـٔٞػش ٖٓ حألُلخظ، ٖٓ ىٕٝ طؤػَ حُٔوطغ ك٢ ًظزي٣َ ًِٔش رؤهَٟ أٝ كَف رآهَ، 

إل٣وخػ٤ش. ٝحُظٌَحٍ ٛ٘خ ٓظزخػي، أ١ ٣ؤط٢ ٖٓ ك٤ٖ ا٠ُ آهَ، ك٤َٜ رٚ حُ٘خػَ ر٤٘ظٚ حُٜٞط٤ش ح

ا٠ُ اٜٗخء كٌَطٚ طخٍس،  ٣ٝـؼِٚ ٟٓٞغ حٗطالم ُلٌَس ؿي٣يس أٝ حٗلؼخٍ ؿي٣ي أٝ ٍإ٣ش ؿي٣يس 

 طخٍس أهَٟ.

 انًمبطغ انًكشسح جضئُب: ( أ

ال ك٢ طًٍَ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ حُٔوخ١غ طٌَحٍح ؿِث٤خ، أكيع رٜخ       ّٞ ل

ّٔ ًٝم حُوخٍة ٝٓؼخٍكٚ، ك رؤهَٟ، أٝ رلٌف أٝ أُلخظ َ رٜخ طٞهّؼخص ٌٛح حأله٤َ رظزي٣َ ٌ

 ٍٞ ٜٓ٘خ. إ ٌٛح حُ٘ٞع حُظٌَح١ٍ ٓٔش أِٓٞر٤ش ك٢ ٗؼَ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٌُؼَس  اٟخكش ُزؼ

ٍٝٝىٙ، ٝط٘ٞع ك٤ًَخطٚ. ٖٝٓ أٓؼِش ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظٌَحٍحص ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ( 

ٜخ طزي٣َ حٌُِٔش حأل٠ُٝ ٖٓ حُٔطَ حَُحرغ، ٝطزي٣َ ٤َٟٔ ٣خء حُٔظٌِْ ك٢ حُٔوطغ حُظ٢ طْ ك٤

حُؼخُغ ر٤ٔ٠َ ٛخء حُـخثذ، ٖٓ ىٕٝ حُٔٔخّ رخُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش حُوخٍؿ٤ش ٝٓغ طـ٤٤َ ك٢ حُز٤٘ش 

، ٌُٜ٘ٔخ 0///0/0حُيحه٤ِش ُٜخ. كخُظ٤ًَزخٕ )٤ُٔٞف حُوظِش / ٣َُخف حُوظِش( ٓظٔخ٣ٝظخٕ ٓوطؼ٤خ: ///

لخٕ ك٢ حُلًَخص ٝك٢ ٓوخٍؽ حُلَٝف. إ ٌٛح حُظٌَحٍ ٣ٔخػي ػ٠ِ " ًَٔ كخؿِ ٓوظِ

                                                 
 .657ه٤ٜيس )ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش(، ٙ  هٜخثي )أػَحّ(، ،ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ (1)
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ٍّ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ك٢ حُ٘ٚ، ٣ٝوِن اٗخٍس ُيٟ حُٔظِو٢  حَُطخرش ػٖ ٣َ١ن طـي٣ي ح٤ُٜؾ، ٣ٝٞ

٣ٝؼط٤ٚ ِٛس ٝٓلخؿؤس"
(1)

 ، ٓخ ٣ّٔي ٌٛح حُظـ٤٤َ ٖٓ أؿَحٝ ك٢ حُيالالص ىٕٝ ٗي. 

 ك٢ حُٟٔٞغ حألٍٝ : 

 ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ                         

 ك٠لظ٢٘ حُٔ٘زِش                         

 ػْ أٛيط٢٘ حُٔ٘ٞٗٞ                           

 حُوظِش.                   نؼُىٌ                          

 ك٢ حُٟٔٞغ حُؼخ٢ٗ: 

 ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ                          

 ك٠لظ٢٘ حُٔ٘زِش                          

 ػْ أٛيط٢٘ حُٔ٘ٞٗٞ                          

 حُوظِش.                 نغُىف                          

 ك٢ حُٟٔٞغ حُؼخُغ: 

 ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ                          

 حُٔ٘زِش ٚك٠لظ                          

 ٘ٞٗٞحُٔ ٚػْ أٛيط                          

حُوظِش نشَبح                          
(2)

                 . 

  

 
                                                 

 .21َٗطق، ظٞحَٛ أِٓٞر٤ش ك٢ ٗؼَ ري١ٝ حُـزَ، ٙ  (1)
 .607 – 600، ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ(، ٙ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ( (2)
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َ، ح١ٌُ ٣َ٘ٔ ػالػش  ـّ ٣يهَ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حُظٌَحٍحص ٟٖٔ " حُظٌَحٍ حُز١ٞ٤٘ حُّ٘ٔو٢ حُٔ٘

أر٤خص ٓظظخ٤ُش، ٓغ طـ٤٤َ ١ل٤ق ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ"
(1)

. 

 :انًمبطغ انًكشسح دشفُب ( ة

ٞػش )أػَحّ( طٌَحٍ كَك٢ ُزؼٞ حُٔوخ١غ؛ أ١ ىٕٝ ٍٝى ك٢ رؼٞ حُوٜخثي ٖٓ حُٔـٔ     

ك٠َ حُ٘ٞع حألٍٝ ُظٌَحٍ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ  اكيحع طـ٤٤َ ك٤ٜخ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٗخثؼخ، كخُ٘خػَ

حُٔوخ١غ؛ أ١ حُظٌَحٍ حُـِث٢، ح١ٌُ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ هِوِش حُز٤٘ش حُيال٤ُش ك٢ ًٖٛ حُٔظِو٢، ك٤يكؼٚ 

وخػ٤ش حُؼخٓش ُِو٤ٜيس. ٌٝٛح حُظلٍٞ ك٢ ا٠ُ ح٣ُِٔي ٖٓ حُوَحءس، ٖٓ ىٕٝ ًَٔ حُز٤٘ش حإل٣

ع ك٢ طؤ٣َٝ حُيالُش حُظ٢ طلٌْ ر٤٘ش حُ٘ٚ  ّٞ حالٗظوخٍ ٖٓ حُٔٔؼ٢ ا٠ُ حُز١َٜ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣٘

  حُ٘ؼ١َ.

 ٖٓ ًُي حُٔوطغ حُظخ٢ُ حٌٍَُٔ ٖٓ ه٤ٜيس )٣ّٞ أكي أٍُم(: 

 ٝحُ٘زخى ٓلظٞف ػ٠ِ حأل٣خّ 

 ٝحُزلَ رؼ٤ي. 

ٌٛح حُٔوطغ حٌٍَُٔ هي ٓزوٚ ك٢ ًَ َٓس ٓطَ ٣زظية  ح١ٌُ طٌٍَ ػالع َٓحص. ٝحُٔالكع إٔ

 رلؼَ ٠ٓخٍع، كخػِٚ ٤َٟٔ حُـخثذ حُٔئٗغ:

حُ٘خ١، / حُٔوطغ حٌٍَُٔ رصت

. 

 ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ / حُٔوطغ حٌٍَُٔ. رغزهمٍ

 ٓغ حألٍٝ حُٔٔخ٣ٝش، / حُٔوطغ حٌٍَُٔ.   رشربح

 

 

                                                 
 .34حَٛ أِٓٞر٤ش ك٢ ٗؼَ ري١ٝ حُـزَ، ٙ َٗطق، ظٞ (1)
 .حُٔوطغ حٌٍَُٔ ٛٞ: ٝحُ٘زخى ٓلظٞف ػ٠ِ حأل٣خّ / ٝحُزلَ رؼ٤ي 
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ش ٖٓ حُ٘خػَ ح١ٌُ ٣وظخٍ ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ إٔ حُٔوخ١غ حٌٍَُٔس ال طؤط٢ ٛيكش، ٝاٗٔخ ػ٠ِ ىٍح٣

ُٜخ ٓٞحهؼٜخ ٝأٝهخطٜخ حُٔ٘خٓزش ُظٍٜٞٛخ، ٌُ٘ٚ ٤ُْ رخألَٓ ح٤ُّٜٖ حًظ٘خف ٓزيأ حُ٘خػَ ك٢ 

ا٣َحى ٌٛٙ حُٔوخ١غ، ألٕ ًُي هي ٣ظزغ حُيالُش، أٝ ٣ظزغ حُظ٤ًَذ أٝ حإل٣وخع. ٣ٝوظِق حُ٘ؤٕ ٖٓ 

هي طؼخِٓٞح ٓغ ٌٛٙ  ه٤ٜيس ا٠ُ أهَٟ، ٖٝٓ ٓوطغ ا٠ُ آهَ. " ٝحُٔالكع إٔ ٗؼَحء حُليحػش

حألٗٔخ١ ك٢ ؿِٔظٜخ، ٓغ طٔخ٣ِ ر٤ْٜ٘ ك٢ حإلًؼخٍ ٖٓ طِي، طزؼخ ٤ُِٔخم ٝحكظ٤خؿخطٚ حُظؼز٣َ٤ش، ٓغ 

طٞظ٤ق ٌٛٙ حُز٠٘ ٗؼ٣َخ رل٤غ كووض ُْٜ ١خهخص طؤػ٣َ٤ش ٓخ ًخٕ ُٜخ إٔ طظلون ىٜٝٗخ"
(1)

 . 

 :ركشاس األعطش 

ك٢ أٓطَ ؿ٤َ  ٓظزخػيح آخٝٓظظخ٤ُش، ك٢ أٓطَ ٓظوخٍرخ آخ  ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظٌَح٣ٌٍٕٞ      

ٓظـخٍٝس. ٝهي ٣ٌٕٞ حُظٌَحٍ طخٓخ أٝ ٗخهٜخ؛ أ١ رظـ٤٤َ أُلخظ رؤهَٟ. إ ٌٛح حُ٘ٞع ٗؼؼَ ػ٤ِٚ 

 ك٢ ػيس هٜخثي ٖٓ حُٔـٔٞػش، ر٘ٔذ ٓظزخ٣٘ش ك٤ٜخ. كٜ٘خى هٜخثي ط٠ْ ػيىح ًز٤َح ٓ٘ٚ. 

٤ش طٌَحٍ حألٓطَ حُظ٢ ٣ٌٝٔ٘٘خ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٤ٔ٣َ أًؼَ ا٠ُ طٞظ٤ق ر٘

٣ليع ػ٤ِٜخ طـ٤٤َحص، ٓخ ٣ٌ٘ق ػٖ ًٝم ر٤َٜ ٍٝإ٣ش ك٢ حٌُظخرش ٤ِٔٓس، كظ٠ ٝإ ٗخًٍٚ 

 ك٤ٜخ ٗؼَحء آهَٕٝ ٤ٛٔ٘ٞح ػ٠ِ طـَرش حٌُظخرش ٝحُوَحءس ٓؼخ. 

 ٗٔخًؽ طٌَحٍ حألٓطَ رخُظوخٍد ٓخ ٢ِ٣:

وأطم انمشَفم
(2)

 )ٌٍَٓ َٓط٤ٖ ك٢ ه٤ٜيس حألٍٝ( 

ورمىل ال
(3)

 ع َٓحص ك٢ ه٤ٜيس أكٔي حُِػظَ( )ٌٍَٓ ػال 

 

 

                                                 
 .382، ٙ ك٢ ٗؼَ حُليحػشػزي حُٔطِذ، ر٘خء حألِٓٞد  (1)
 .645، )ه٤ٜيس حألٍٝ(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (2)
 .621ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ(، ٙ  حُٜٔيٍ (3)
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يزً رشهذ
(1)

 )ٌٍَٓ ػالع َٓحص ك٢ ه٤ٜيس أكٔي حُِػظَ( 

ٌٛح حُظٌَحٍ ٣ٌٖٔ حُ٘خػَ ٖٓ حُٞهٞف ٝحالٓظَحكش ك٢ ٓٔظ٣ٞخص حُو٤ٜيس ػخٓش: ك٢ 

ح٤ُٓٞٔو٠، ٝحُظ٤ًَذ، ٝحُٔؼـْ، ٝحُيالُش، ٣ٝؼ٠يٙ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ر٘لْ ؿي٣ي ٝه١ٞ ٣٘طِن 

 رٚ رؼي ًُي. 

 َحٍ حألٓطَ رخُظزخػي ٓخ ٢ِ٣:ٗٔخًؽ طٌ

إٍَُ أَزظش
(2)

 )ٌٍَٓ هْٔ َٓحص ك٢ ه٤ٜيس "ٌٌٛح هخُض حُ٘ـَس حُِٜٔٔش"( 

رهجذ إنً انجبة
(3)

 ) ٌٍَٓ ػالع َٓحص ك٢ ه٤ٜيس "حُلي٣وش حُ٘خثٔش"( 

َب اَزذبسٌ انًزىاصم
(4)

 )ٌٍَٓ َٓط٤ٖ ك٢ ه٤ٜيس "ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ"( 

 ظـ٤٤َحص: ٖٝٓ حُ٘ٔخًؽ حُظ٢ طٌٍَص ك٤ٜخ حألٓطَ ر

 ط٢٘٤ٌ٘ٔ  أسجىن عُذرٍ األسض أٌ

 ٤ِٜٛي. 

 طوٜز٢ ػ١َٔ حُٔظٔخ٣َ  أسجىن عُذرٍ األسض أٌ

ر٤ٖ ٓئح٤ُٖ: ٤ًق؟ ٝأ٣ٖ؟ 
(5)

 

      

 

 

 

                                                 
 .625ٙ ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ(، ، ى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞ (1)
 .671 -669ه٤ٜيس )ٌٌٛح هخُض حُ٘ـَس حُِٜٔٔش(، ٙٗلٔٚ،  حُٜٔيٍ (2)
 .665 -661ٙ ه٤ٜيس )حُلي٣وش حُ٘خثٔش(، ٗلٔٚ،  حُٜٔيٍ (3)
 .607 -597، ٙ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ( (4)
 .642، )ه٤ٜيس حألٍٝ(، ٙ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ (5)
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 طـيٝٙ ك٤ٌْواثزؼذوا لهُال ػُه كٍ 

 ك٘طش ٣ٝي٣ٖ ػخ٣ٍظ٤ٖ

 ٣ظِٞ ٤ٛٝظٚ واثزؼذوا لهُال ػُه كٍ

ػ٠ِ حُٔٞط٠ اًح ٓخطٞح
(1)

. 

٤ٛـٜخ ٝط٤ٌ٘الطٜخ ط٘لٌ ا٠ُ إًٔ حُٔخٓغ، ك٤يٍى ٜٓ٘خ طٔخٓي حُز٤٘ش  ٌٛٙ حُظٌَحٍحص رٔوظِق

ع حُ٘خػَ ٜٓ٘خ  ّٞ حُٜٞط٤ش حإل٣وخػ٤ش ُِو٤ٜيس، هخٛش اًح ًخٕ حُزؼي ر٤ٜ٘خ ك٢ أُٓ٘ش ٓظٔخ٣ٝش. ٝٗ

ك٢ ى٣ٞحٗٚ رٌَ٘ ػخّ ٝك٢ رؼٞ ٖٓ حُوٜخثي ال٤ّٓٔخ حُط٣ِٞش. إ ح٤ُٜٔ٘ش ك٢ طِي حألٗٞحع 

ح٣ش حُٔطَ ٝطٌَحٍ حألٓطَ ػْ طٌَحٍ حُٔوخ١غ ؿِث٤خ. ٝأريع ٓلٔٞى ًخٗض ُظٌَحٍ حُِلظش ك٢ ري

ى٣ٍٖٝ ك٤ٜخ أك٤خٗخ ٢ٌُ ٣ٌَٔ طِي حُوٞحُذ حُٔؤُٞكش، ٣ٝزظٌَ ٗٔطخ ؿي٣يح ٣ٔظِي رٚ حُوخٍة. اال 

إٔ ػيى ٌٛٙ حألٗٞحع ٖٓ حُظٌَحٍحص حُـي٣يس حُٔزظٌَس ه٤َِ ؿيح ٓوخٍٗش رخُ٘ٔخًؽ حُظ٢ ٓزن 

 ٚ أِٓٞر٤ش ُِٔـٔٞػش. ًًَٛخ ٝال ٣ٌٖٔ ػّيٛخ هٜخث

ّٔيٙ ه٤ٜيس )كخُش ٝحكيس ُزلخٍ ًؼ٤َس(، ك٤غ ٣ؼ٤ي  ًٌَٗ ٓؼخال ٌُٜٙ حُظٌَحٍحص، ٝٛٞ ح١ٌُ طـ

 رٚ حُ٘خػَ ٓطَح ًخٓال رط٣َوش ػٔٞى٣ش:

 ٤ًق ٣زو٠ حُلِْ كِٔخ

 ٤ًق 

 ٣زو٠

 حُلِْ

 

                                                 
 .625، ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ(، ٙ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ( (1)
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كِٔخ
(1)

 

حُٔوطغ ًحطٚ  ٝٓخ ٣ٔظيػ٢ حالٗظزخٙ ٝحُظّٔؼٖ طٌَحٍ آهَ ٣ؼٌْ ك٤ٚ حُ٘خػَ طَط٤ذ حألٓطَ ك٢

 رٌَ٘ ط٘خظ١َ:

 عأساهب فٍ انشزبء

 ػُذيب رمزهٍُ

 ٝٓظز٢ٌ

 ٝٓظ٠لي

 ػُذيب رمزهٍُ

وأساهب فٍ انشزبء
(2)

 

ّٔٔخص حألِٓٞر٤ش حإل٣وخػ٤ش ك٢ ٗؼَ حُظلؼ٤ِش ا ٣ٜٝ٘ؼٜخ  طٜ٘ؼٜخ حُوَحءس حُٔزخَٗس ُِو٤ٜيسٕ حُ

٤ُْ  " :ظخف أٗٚٛٞص حُ٘خػَ ٝٗزَٙ، أًؼَ ٓٔخ طٜ٘ؼٜخ حٌُظخرش ك٢ هَحءطٜخ، ٣َٟٝ ٓلٔي ٓل

ٝػ٠ِ  حُظَحًْ َ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔ٘لٜخ ا٣خٛخ ر٘خء ػ٠ِٛ٘خى ٓؼخٕ ؿ٣َٛٞش ُألٛٞحص، ٌُٖٝ حَُٔٓ

ح٤ُٔخم حُؼخّ ٝحُوخٙ"
(3)

كبٕ حألٛٞحص ك٢ ًحطٜخ ِٓز٤ش ٝطؤهٌ رؼيح ا٣ـخر٤خ ٝك٣ٍٞ٠خ ك٤ٖ  .

 طظٌَ٘ أٝ ٠٣ل٢ ػ٤ِٜخ حُوخٍة/حُٔخٓغ رؼيح ؿٔخ٤ُخ آظخػ٤خ. 

 

 

  

 

                                                 
 .680، ه٤ٜيس )كخُش ٝحكيس ُزلخٍ ًؼ٤َس(، ٙ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، هٜخثي )أػَحّ( (1)
 .674ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )ُٔٔخء آهَ(، ٙ  حُٜٔيٍ (2)
 . 63، ٙ ٓلظخف، ى٣٘خ٤ٓش حُ٘ٚ (3)
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 انجُُخ انجذَؼُخ: .2

حُزي٣غ ًٍٖ ٖٓ أًٍخٕ حُزالؿش ٝٓٔش أِٓٞر٤ش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢. اال إٔ ٛ٘خى طلخٝطخ ر٤ٖ       

حُ٘ؼَحء ك٢ طٞظ٤لٚ، كْٜٔ٘ ح٣ٌُٖ ٣ٞظلٞٗٚ ػٖ ١زغ ٤ِٓٝوش ٝطِوخث٤ش، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٛٞ حُ٘ؤٕ 

ػ٘ي حُـخ٤٤ِٖٛ ٝحأل٤٣ٖٞٓ. ْٜٝٓ٘ ح٣ٌُٖ ٣ٜ٘ؼٞٗٚ، أٝ ٣زخُـٕٞ ك٢ حػظٔخىٙ، ٓؼِٔخ ًخٕ حُلخٍ 

ػ٘ي هْٔ ٖٓ حُ٘ؼَحء حُؼزخ٤٤ٖٓ. ٝحإلكَح١ ك٢ حُزي٣غ ػ٘ي ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخى أَٓ ٌّٓٓٞ ٝػ٤ذ 

 ك٢ ٗظْ حُ٘ؼَ ٣ئػَ ك٢ رالؿظٚ، ٣٘وَ حرٖ هِيٕٝ ػٖ أكي ح٤ُ٘ٞم حُٔظوي٤ٖٓ ػ٘ٚ هُٞٚ:

ّٔزظ٢... ٣وٍٞ: ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ حُزي٣ؼ٤ش اًح ٝهؼض ُِ٘خػَ أٝ   " ًٝخٕ ٤ٗو٘خ أرٞ حُوخْٓ ح٣َُ٘ق حُ

ك٤وزق إٔ ٣ٔظٌؼَ ٜٓ٘خ، ألٜٗخ ٖٓ ٓلٔ٘خص حٌُالّ ٣ِّٓٝ٘خطٚ، ك٢ٜ رٔؼخرش حُو٤الٕ ك٢ ٌُِخطذ 

حُٞؿٚ ٣لٖٔ رخُٞحكي ٝحالػ٤ٖ٘ ٜٓ٘خ، ٣ٝوزق رظؼيحىٛخ "
(1)

      . 

٣َٟٝ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ أٗٚ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ك٢ طٞظ٤ق حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ٝطؤ٤ًي 

ٞى ٣ويّ حُ٘ؼَ ٖٓ ؿٞحٗذ ٗظ٠. ٝال ٣وظَٜ ١خهخطٜخ إٔ ٣ٌٕٞ ًُي ٓوظَٗخ ربكخىس، ٝٛيف ٓ٘٘

كو٢ ػ٠ِ حُـخٗذ حإل٣وخػ٢ ٌُِِٔخص، ٣وٍٞ: " إٔ ٣ٌٕٞ ٍٝحء ًُي ٌٗظش ططِذ ٝػخثيس ػ٠ِ 

حُٔؼ٠٘ طَحى ٝطوٜي، طَكغ ٖٓ ٗؤٗٚ ٝط٠وْ ٖٓ هيٍٙ، ٣ٝوظَٕ كظٚ ٖٓ حُلَٜ روطٜخ 

٣ٝـ٢ء كٔ٘ش ٖٓ كٜٔ٘خ، ٝاال ًخٕ كَٔ حُِلع ػ٠ِ حُزي٣غ ٓ٘وٜش ٤ٗٝ٘خ "
(2)

 . 

أٍٝىٗخ حُزي٣غ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ٖٓ حًٌَُٔس ألٗٚ ٣ٜ٘غ ا٣وخػخ هخٛخ طٜ٘ؼٚ حألُلخظ      

ٕ اكيٟ ًٍخثِ حُز٤٘ش ح٤ُٓٞٔو٤ش حُيحه٤ِش. ٝك٢  ّٞ ٝحٌُِٔخص ك٢ طَط٤زٜخ ٝٓـخٍٝطٜخ، حُظ٢ طٌ

 حُلي٣غ ػٖ حُزي٣غ، ٣َٟ ارَح٤ْٛ أ٤ْٗ     " إٔ حُؼ٘خ٣ش ٓٞؿٜش ا٠ُ طَىى حألٛٞحص ك٢ حٌُالّ 

 

                                                 
 .1121حرٖ هِيٕٝ، حُٔويٓش، ٙ  (1)
ُٔي٢ٗ ، أَٓحٍ حُزالؿش، هَحءس ٝطؼ٤ِن / أرٞ كٜي ٓلٔٞى ٓلٔي ٗخًَ، ٓطزؼش ح٢ٗحُـَؿخ َػزي حُوخٛ (2)

 . 11، ٙ 1991 رخُوخَٛس ٝىحٍ حُٔي٢ٗ رـيس
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خ ٣ظزغ ًُي ٖٓ ا٣وخع ٤ٓٞٓو٢ ططَد ُٚ ح٥ًحٕ ٝطٔظٔظغ رٚ حألٓٔخع، ٝال ٗي إٔ ٓؼَ ٌٛح ٝٓ

حألِٓٞد ك٢ ط٠ٖٔ حٌُالّ ٣ظطِذ حُٜٔخٍس ٝحُزَحػش ٝهي ال ٣ويٍ ػ٤ِٚ اال حألى٣ذ ح١ٌُ ٝٛذ 

" حُِلظ٤شكخٓش َٓٛلش ك٢ طٌٝم ح٤ُٓٞٔو٠ 
(1)

  . 

ي٣ؼ٤ش طظٔؼَ أٓخٓخ ك٢ حُـ٘خّ ٝظق ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ حُٔـٔٞػش )أػَحّ( ٓلٔ٘خص ر     

 . ٝطؤًيص ح٤ُٜٔ٘ش ُِ٘ٞع حألٍٝ، ك٤غ ال طٌخى طوِٞ ٓ٘ٚ ًَ ه٤ٜيس.ٝحُطزخم

 : انجُبط ( أ

ِٗٔض هٜخثي حُٔـٔٞػش )أػَحّ( ػيىح ًز٤َح ٖٓ ػ٘خث٤خص حُـ٘خّ. ٌٝٛح حُٜ٘ق      

ّٞٝ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٜ٣ذ حإل٣وخع حُوخٍؿ٢ ٣ٝٞكَ ُِو٤ٜيس ٖٓ  حُـٔخ٢ُ ٖٓ حُزي٣غ ٣ؼ

ؿخٗزٜخ ح٤ُٓٞٔو٢ حُيحه٢ِ َٟرخ ٖٓ ؿٔخ٤ُش حُظِو٢ ٝحُظؤػ٤َ، ٝؿخ٣ش رؤٛٞحص حٌُِٔخص 

حُٔظـخٗٔش ك٢ ٗٞع كَٝكٜخ أٝ ٌِٜٗخ أٝ ػيىٛخ أٝ طَط٤زٜخ. ٝحػظٔخى حُـ٘خّ ٤ُْ كو٢ حهظ٤خٍح 

ُِٔؼ٠٘ ٍٝحء حُِلع كلٔذ، رَ ٛٞ أ٠٣خ " ٤ٓٞٓو٠ كو٤و٤ش ط٘زغ ٖٓ حهظ٤خٍ حُ٘خػَ ٌُِٔخطٚ 

ٖٓ طالإّ ك٢ حُلَٝف ٝحُلًَخص، ًٝؤٕ ُِ٘خػَ أًٗخ ىحه٤ِش ٍٝحء أًٗٚ حُظخَٛس ٝٓخ ك٤ٜخ 

طٔٔغ ًَ كَف ًَٝ كًَش رٟٞٞف طخّ "
(2)

 . 

ؿخءص حُـ٘خٓخص ك٢ حُٔـٔٞػش ٗخهٜش، أ١ رؼيّ حطلخم حٌُِٔظ٤ٖ ك٢ كَٝكٜٔخ، ٗٞػخ أٝ      

١ٌُ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ػيىح أٝ ٌٗال. ٝك٠َ حُ٘خػَ حػظٔخى ٌٛح حُ٘ٞع ػ٠ِ ػٌْ حُـ٘خّ حُظخّ، ح

حُظٔخػَ حٌُخَٓ ر٤ٖ حُٔظـخ٤ٖٔٗ، ٓغ حهظالف حُيالُش ر٤ٜ٘ٔخ. ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ليع ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ 

 حألك٤خٕ كَحؿخ ك٢ حُز٤٘ش حُيال٤ُش ُيٟ حُوخٍة، ًٔخ ٣ُّٞي أهٌح ٍٝىح ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ر٤ٜ٘ٔخ. 

 ؿخءص ؿ٘خٓخص حُٔـٔٞػش رخألٌٗخٍ حُظخ٤ُش:

                                                 
 .45أ٤ْٗ، ٤ٓٞٓو٠ حُ٘ؼَ، ٙ  (1)
 .  97، ٙ )ى. ص( زؼش ىحٍ حُٔؼخٍف رَٜٔ، حُوخَٛسٗٞه٢ ٤ٟق، ك٢ حُ٘وي حألىر٢، ٓط (2)
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لن ك٤ٚ حُُٕٞ ر٤ٖ حٌُِٔظ٤ٖ حُٔظـخ٤ٖٔٗ أًؼَ أٗٞحع : ٣ؼّي حُـ٘خّ ح١ٌُ ٣ظارفبق انىصٌجُبط 

ّٞٝ ا٠ُ كّي ٓخ ٗوٚ حإل٣وخع حُوخٍؿ٢ ح١ٌُ  حُـ٘خّ طؼِوخ رخُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش ُِو٤ٜيس. كٜٞ ٣ؼ

حُزلٍٞ ٝأٗظٔش حُوٞحك٢، هخٛش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُليحػ٢، ح١ٌُ ٛٞ رلخؿش  صطٜ٘ؼٚ طلؼ٤ال

ػٚ حُيحه٢ِ. ُوي ٝظق ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٓخٓش ا٠ُ ٌٛٙ حُٔلٔ٘خص حُِلظ٤ش إلػَحء ا٣وخ

 ًٔ ٍٕ ٖٓ حُـ٘خّ رٌَ٘ ًؼ٤ق؛ اً رِؾ ػيى ػ٘خث٤خطٚ هٔ أ١  خ ٝٓزؼ٤ٖ ػ٘خث٤ش ٖٓ أَٛ ٓخثش ٝػٔخ

 ٢ٛٝ ٗٔزش ػخ٤ُش ٓوخٍٗش رخُـ٘خٓخص حألهَٟ، حُظ٢ ال ٣ظلن ك٤ٜخ حُُٕٞ. .% 69.44ر٘ٔزش 

 ًٝخٗض حُـ٘خٓخص حُظ٢ حػظٔيص ػ٠ِ حُُٕٞ رؤٌٗخٍ ٓوظِلش:

ِش ٖٓ ح٤ٖٔٓ  أٍٝ      ٌّ ٍٛٞس ٤ٜٓٔ٘ش ػ٠ِ حُٔـٔٞػش ٖٓ ك٤غ حُـ٘خّ ٢ٛ حٍُٜٞس حُٔ٘

ًٔخ أَٗٗخ  -(. ٝظلٜخ حُ٘خػَ هيٓش ُِـخٗذ حُٜٞط٢ 30ٓلَى٣ٖ. ٝرِؾ ػيىٙ ػالػ٤ٖ ػ٘خث٤ش )

ّٞ ُٔؼخ٤ٜٗخ. ٖٝٓ ٗٔخًؽ ٌٛح ٓخ ظَٜ ك٢ حُٔطَ  –ا٤ُٚ  ٝهيٓش ُِيالُش ٝطؤ٤ًيح ػ٤ِٜخ، أٝ حُٔٔ

 حُظخ٢ُ:

ُذنل  . ٣ٔ٘لٕٞ حٍُٞى ؼذنث  يكٕ٘ٞ حُؼطَ ٤ٓٝ
(1)

. 

إ حُـ٘خّ كخَٛ ر٤ٖ حٌُِٔظ٤ٖ )رَؼَيى، َمَس٣َيى(، ٝحإل٣وخع ٛ٘ؼٚ حُٜٔيٍحٕ )رؼي، ه٤ي(      

ك٢ أٍٝ حألَٓ، ٝٛ٘ؼٚ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش طٔخػَ كًَخص حٌُِٔظ٤ٖ. ٝأٟخف )حٌُخف( ٤َٟٔ 

، ٓٔخ ٣ِ٣يٙ رؼيح ؿٔخ٤ُخ إل٣وخػٚ. ٖٝٓ ٌُٜح حُـ٘خّ طوخٍرخ ر٤ٖ ٤ًٍ٘ٚ ا٠ُ كّي حالُظلخّ حُٔوخ١َذ

ؿخٗذ آهَ، طٔ٘ق ًِٔخص حُٔطَ ا٣وخػخ ٤ِٔٓح ك٢ ٗل٤ٔش حُوخٍة، ٖٓ ط٘خٓن حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص 

حُظ٢ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ. كخُؼطَ َٓطز٢ رخٍُٞى ح١ٌُ ٛٞ ٓ٘زغ ُٚ. ٝحُيكٖ ٣ٞك٢ رخُزؼي ٝحُو٤ي ك٢ إٓ 

. ٌُح ٣َر٢ حُ٘خػَ رُؼي حُؼطَ رو٤ي ٝحكي. ٝحإلٓٔخى رخُؼطَ ال ٣ٌٕٞ اال رخإلٓٔخى رخٍُٞى

                                                 
 .660، ه٤ٜيس )ٝطلَٔ ػذء حُلَحٗش(، ٙ ّ(هٜخثي )أػَحٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
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حٍُٞى. ٌُٖ ك٢ حُـخٗذ حُظ٤ًَز٢ طْ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ رؼي حُؼطَ. ٝٛٞ ُّذ حُٔؼ٠٘ ٝهَحٍٙ، ػْ 

 . حٍُٞىحٓظيٍحى حُلـش ك٢ ًُي رو٤ي 

 يىرٍ واَفجبسٌكِظـّيى أ٣ٜخ حأله٠َ 

 إ ك٢ ك٘ـَط٢ ػَ٘س آالف هظ٤َ ٣طِزٕٞ حُٔخء،

 صىرٍ واَزشبسٌؿّيى أ٣ٜخ حأله٠َ 

إ ك٢ ك٘ـَط٢ ًلّخ طِٜ حُ٘وَ
(1)

 

ؿخء حُـ٘خّ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ِٓىٝؿخ ك٢ ػ٘خث٤ظ٤ٖ )ٓٞط٢، ٛٞط٢(، ٝ)حٗلـخ١ٍ،      

حٗظ٘خ١ٍ(. ٝٓخ ٣ِ٣ي ٣ٌٖٛ حُـ٘خ٤ٖٓ ؿٔخال ٗـ٤ٔخ، ًٜٞٗٔخ ٣٘ظ٤ٔخٕ ا٠ُ ط٤ًَز٤ٖ ٓظٔخػ٤ِٖ، 

حإلٗخٍس )أ٣ٜخ( ٣ٜ٘ؼٜٔخ طٌَحٍ ؿِث٢ ُـِٔش كؼ٤ِش ٣ظٜيٍٛخ كؼَ أَٓ )ؿّيى(، ٓغ ٍٝٝى حْٓ 

ٝحُٔ٘خٍ ا٤ُٚ )حأله٠َ(. ًٔخ أُلوض ًِٔخص ٣ٌٖٛ حُـ٘خ٤ٖٓ ر٤ٔ٠َ ٣خء حُٔظٌِْ. ٌٝٛح ٣ئًي 

ٛيٍٝ حُـ٘خ٤ٖٓ ٖٓ طٞه٤غ ٗلْ ٝحكيس. ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ طٔظٞهل٘خ حُٔؼخ٢ٗ حُٔظ٘خرٌش ر٤ٖ طِي 

ى أػَح حٌُِٔخص. كخالٗلـخٍ ٣ئى١ ا٠ُ حُٔٞص، ٝأٗٚ أًؼَ ٖٓ ٌٛح حأله٤َ ر٘خػش، ألٗٚ ال ٣ظَ

ُـٔي ٛخكزٚ. ٝحُٜٞص ٖٓ ؿخٗزٚ ٣ظ٤ِٔ رخالٗظ٘خٍ ٝح٤ُ٘ٞع. ًِٝٔخ ٍٝى ه٣ٞخ ًخٕ هخرال 

 ُالٗظ٘خٍ رٌَ٘ أٝٓغ، ًٝخٕ كخػال ٝٓئػَح.  

ٝكووض رٌُي  ٍٝىص ػ٠ِ ٌَٗ ًِٔخص ك٢ ٤ٛـش حُـٔغ. ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ؿ٘خٓخص ٝظق     

ٌِّض ك٤ٜخحٗٔـخٓخ ٛٞط٤خ ٝا٣وخػخ ٓظ ػيى ػ٘خث٤خص ٌٛح حُ٘ٞع أهَ . ٔخٌٓخ ك٢ حُٔوخ١غ حُظ٢ ط٘

ٞع حألٍٝ ح١ٌُ أَٗٗخ ا٤ُٚ ٖٓ هزَ، ك٤غ رِـض ٓض ػَ٘س ػ٘خث٤ش. ٝٓخ ٠٣خػق ظٍٜٞح ٖٓ حُ٘

ٖٓ ؿٔخ٤ُظٚ حُؼزخٍس ٝح٤ُٓٞٔو٠، حػظٔخى حُ٘خػَ ٗٞػخ ٝحكيح ٖٓ حُـٔٞع ك٢ ًَ ػ٘خث٤ش؛ أ١ 

                                                 
 .653، ه٤ٜيس )٤٘ٗي ا٠ُ حأله٠َ(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
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. ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ًٕٞ حٌُِٔظ٤ٖ ٓـٔٞػظ٤ٖ ؿٔؼخ ًٌَٓح ٓخُٔخ أٝ ٓئٗؼخ ٓخُٔخ أٝ ؿٔغ ط٤ٌَٔ

 حُـ٘خٓخص ٓخ ٢ِ٣:

 ال ٝىحع ٝال ٗـَس

 كوي ٗخٓض حُٜ٘ٞحص ٍٝحء حُ٘زخر٤ي

 ،انؼاللبدٗخٓض ؿ٤ٔغ 

 هِق حُ٘زخر٤ي، انخُبَبدٗخٓض ؿ٤ٔغ 

ٗخّ ٍؿخٍ حُٔزخكغ أ٠٣خ...
(1)

  

إ حُـ٘خّ ٣ظٔؼَ ك٢ حُؼ٘خث٤ش )حُؼالهخص، حُو٤خٗخص(. كخٌُِٔظخٕ حٓٔخٕ ٓـٔٞػخٕ ؿٔؼخ      

خُٔخ ٝٛٔخ ٓظـخٗٔظخٕ ٖٓ ك٤غ حُُٕٞ ٝحُظؼ٣َق ٝك٢ طٔخػَ رؼٞ كَٝكٜٔخ. ٝٛ٘خى ٓئٗؼخ ٓ

آ٘خى كؼَ حُّ٘ٞ ا٤ُٜٔخ، ٓٔخ ٠٣ل٢ ر٤ٜ٘ٔخ ٍرطخ ىال٤ُخ. حُٔالكع ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٍٝٝى ػيس 

ًِٔخص ر٤ٜـش حُـٔغ )حُٜ٘ٞحص، حُ٘زخر٤ي، حُؼالهخص، حُو٤خٗخص، حُ٘زخر٤ي، ٍؿخٍ، حُٔزخكغ(. 

ػ٤ِٚ ا٣وخػخ ٤ِٔٓح ٓظـخٗٔخ ٣زؼغ حالٍط٤خف ك٢ ٗل٤ٔش حُوخٍة، حُظ٢ ٣٘ظظَ  اٜٗخ ٓلَىحص أٛزـض

 ٜٓ٘خ اٗخٍحص طٔظـ٤ذ، ٝطظز٠٘ حَُإ٣ش ٝحُٔٞهق.

 كخًٛذ ػ٤ٔوخ ك٢ ى٢ٓ

 ثشاػىحًٛذ 

 ٝحًٛذ ػ٤ٔوخ ك٢ ى٢ٓ 

 خىارىحًٛذ 

 ٝحًٛذ ػ٤ٔوخ ك٢ ى٢ٓ

عالنىحًٛذ 
(2)

 

 

 
                                                 

 .663، ه٤ٜيس )حُلي٣وش حُ٘خثٔش(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 .623ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ(، ٙ  حُٜٔيٍ (2)
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ُْ(. ٢ٛٝ أُلخظ ؿخءص ػ٠ِ ٤ٛـش ٛ٘ؼض ؿ٘خّ ٌٛح حُٔوطغ حُؼالػ٤ش )رَحػْ، هٞحطْ، ٓال

ؿٔغ حُظ٤ٌَٔ، ٓز٤٘ش ػ٠ِ حُُٕٞ ًحطٚ. ٣ِ٣ٝي حُٔـغ ػٌٝرش ٌٛٙ حألُلخظ ر٤ٜٔ٘ش ح٤ُْٔ حُٔخً٘ش 

ك٢ ٓئهَس ًَ ٜٓ٘خ. ًٔخ ٣ظ٢ٓٞ ًَ ٜٓ٘خ أُق حُّٔي، ح١ٌُ ٣ؼزّض حإل٣وخع روٞس، ٣ٝٔ٘ق ُِـ٘خّ 

ُظٌَحٍ حُٔوطغ  ٝٝكيح٤ٗشٍ  ٤ِٓس ٤ٓٞٓو٤ش ػخ٤ُش. إ ٌٛح حُـ٘خّ حُؼالػ٢ ٣ٌ٘ق ػٖ طٔخٓيٍ 

)حًٛذ ػ٤ٔوخ ك٢ ى٢ٓ / حًٛذ...(، ك٤ـؼَ حُوخٍة ٣٘ؼَ رظٌَحٍ ًخَٓ ُِٔوطغ، ػ٠ِ حَُؿْ 

 ٖٓ  ًٞٗٚ طٌَحٍح ؿِث٤خ ك٢ أِٛٚ.          

ػ٠ِ  شحُٔئٓٔ ٟ ُِـ٘خّ، ٢ٛٝهَحُ٘خػَ ٍٛٞس أ حُٔخرو٤ٖ حػظٔي ا٠ُ ؿخٗذ حُ٘ٔط٤ٖ     

ِش ٖٓ كؼ٤ِٖ ٓخ٤٤ٟٖ ٌّ ٖٓ كؼ٤ِٖ ٠ٓخٍػ٤ٖ. اٟخكش ػ٠ِ ٝهغ حُُٕٞ حُٔٞكي ك٢  ، أٝػ٘خث٤ش ٓ٘

 أؿِذ طِي حُؼ٘خث٤خص، ٣طلٞ ُٖٓ حُلؼَ رٞهؼٚ حإلٟخك٢ ٝٗـٔظٚ ح٤ُِٔٔس.   

 شّشدرٍُحُـ٤ّٞ ٝ يضذ

خجّأرٍُٓؼخ١لٜخ حُـزخٍ ٝ سيذٝ
(1)

  

ىط٢٘، هزّؤط٢٘(. ك٠ال ػٖ حهظ٤خٍ       َّ إ حُـ٘خّ ٛ٘خ ك٢ حُؼ٘خث٤ظ٤ٖ )٠ٓض، ٍٓض(، ٝ)ٗ

َ ُِٔظـخ٤ٖٔٗ ٖٓ ك٤غ حُُٕٞ كبٗٚ حٓظطخع إٔ ٣ٞكن أًؼَ ك٢ حهظ٤خٍٙ كؼ٤ِٖ ٓؼظ٤ِٖ حُ٘خػ

)٠٠ٓ، ٠ٍٓ( ٝك٢ ُٖٓ حُٔخ٢ٟ، َٓكو٤ٖ رظخء حُظؤ٤ٗغ حُؼخثيس ػ٠ِ حُلخػَ، ًٔخ كون ك٢ 

حُؼ٘خث٤ش حُؼخ٤ٗش طٞحكن حُٜٞص ك٢ كؼ٤ِٖ ٓخ٤٤ٟٖ ٠ّٓؼل٢ حُلَف حُؼخ٢ٗ )ٍ، د(، َٓكو٤ٖ 

٠ حُلخػَ ٣ٝخء ح٤ٔ٠َُ حُٔلؼٍٞ رٚ حُؼخثي ػ٠ِ حُٔظٌِْ، ٌٝٛح حُـ٘خّ رظخء حُظؤ٤ٗغ حُؼخثيس ػِ

 ٛ٘غ ا٣وخػخ ٤ِٔٓح ُِٔوطغ ٖٓ ك٤غ حُُٕٞ ٖٝٓ ك٤غ حهظ٤خٍ حألُلخظ ٝٓٞحهؼٜخ ك٢ ريح٣ش 

 

 

                                                 
 .611ُِػظَ(، ٙ ، ه٤ٜيس )أكٔي حهٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
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حُٔط٣َٖ ٜٝٗخ٣ظ٤ٜٔخ. ُْٝ ٣ظَٜ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حُـ٘خّ، ح١ٌُ ٣ظلن ك٤ٚ حُُٕٞ ُٖٝٓ حُلؼَ 

 ؼ٘خث٤خص ك٢ حُٔيٝٗش ًِٜخ، ٝحُٔويٍس رؼٔخ٢ٗ ػ٘خث٤خص.حُٔخ٢ٟ اال رؼيى ه٤َِ ؿيح ٖٓ حُ

 ؿخء ك٢ ٓوطغ آهَ:

 طّٔيىص ػ٠ِ ٤ًْ ٖٓ حُـ٤ْ

 ّٝٗن حُٔٔي حألٍُم ٛي١ٍ

 دػبٍَك٢ ؿٜخص حُ٘ؼَ، ٝحُُٔٞص  َفبٍَٝ

ألٓٞص ح٥ٕ ر٤ٖ حُٔخء ٝحُ٘خٍ
(1)

 

ٔظخٙ ٖٓ كخُؼ٘خث٤ش )ٗلخ٢ٗ، ىػخ٢ٗ( طئْٓ ؿ٘خٓخ ُلؼ٤ِٖ ٓخ٤٤ٟٖ ٓظّلو٤ٖ ك٢ حُُٕٞ. طٌَ٘ ًِ

ؿٜش، ٢ًٍ٘ حُٔطَ؛ أ١ ٓزيإٙ ٜٝٗخ٣ظٚ. ٝطٌَ٘ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٓؼخ٢ٗ حٌُِٔظ٤ٖ ك٢ ح٤ُٔخم 

ٗٞػخ ٖٓ حَُّى ر٤ٖ حُ٘ل٢ ٝحالٓظوزخٍ: ٗل٢ ك٢ ؿٜخص حُ٘ؼَ، ٝىػٞس ا٠ُ حُٔٞص. ٌٛح حٌَُ٘ ٖٓ 

 . حُظ٤ًَذ ٣ٔظٞهق حُوخٍة ٣ّٝ٘ي حٗظزخٛٚ ا٠ُ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ط٠ل٤ٚ حُيالُش ٖٓ حهظ٤خٍ ًُي حُـ٘خّ

ٍٞ ك٢  ًٔخ ٝهؼض  ػ٘خث٤خص ألكؼخٍ ٠ٓخٍػش خُٜ أٓٔض صٖٓ حُٔوخ١غ حُ٘ؼ٣َش ؿ٘خٓخ رؼ

 أٟخف ا٠ُ حٗٔـخٜٓخ ٝهُغ ح٠ُٔخثَ حُلخػِش ك٤ٜخ ٝحُؼالهخص حُٔؼ٣ٞ٘ش ر٤ٖ أهٔخٜٓخ. 

 َفزشلبٌٍؿَ ٝحَٓأس 

 ٣٘ل٠خٕ حٍُٞى ػٖ هِز٤ٜٔخ،

َُكغشاٌ
(2)

. 

 

 

 

 

                                                 
 .678ٙ ، ه٤ٜيس )كخُش ٝحكيس ُزلخٍ ًؼ٤َس(، هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 . 671ٗلٔٚ، ه٤ٜيس )هطخٍ حُٔخػش حُٞحكيس(، ٙ  حُٜٔيٍ (2)
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وٚ ٝهؼٚ ٤َٟٔ حُلخػَ أُق ك٢ ٌٛح حُٔؼخٍ رَُ حُـ٘خّ ك٢ حُلؼ٤ِٖ )٣لظَه ّٔ خٕ، ٣ٌَ٘ٔحٕ(، ػ

حالػ٤ٖ٘ ٖٓ ؿٜش، ٓغ أكؼخٍ ٠ٓخٍػش رخ٢ُٔ٘ ٗلٔٚ ك٢ ٓوخ١غ أهَٟ ٖٓ حُو٤ٜيس، ط٘ي حُز٤٘ش 

 ح٤ُٓٞٔو٤ش ػ٠ِ ا٣وخػٜخ حُٔٞكي:

 ال ٣ؤط٢ حُوطخٍ 

 ا٠ُ حُٔو٠ٜ  فُؼىداٌ 

 ًالٓخ آهَ،  َمىالٌ 

  َُغجًبٌ 

 رِٝؽ حُلـَ ٖٓ أٝطخٍ ؿ٤ظخٍ  وَذجبٌ 

...َفزشلبٌال ٝ 
(1)

  

(حالٗظوخم)ؿ٘خّ ك٢ طٞظ٤ق حُ٘خػَ  ٣زخُؾ ُْ :(االشزمبق) جُبط
(2)

ٝٛٞ حُـ٘خّ ح١ٌُ طظلن  

ك٤ٚ حٌُِٔظخٕ ك٢ ؿ٣ٌٍٜٔخ حُٔؼـ٢ٔ. كٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُـ٘خّ ٣ؼط٢ حإل٣وخع ٗٔطخ ٤ٓٞٓو٤خ 

طَطخف ُٚ حألًٕ ػ٘ي ٓٔخػٚ، ٝطٔظ٤ٔـٚ ُظٌَحٍ رؼٞ حُلَٝف ك٤ٚ. ٍٝى ٌٛح حُ٘ٞع ٓظخ 

 ٝػ٣َٖ٘ َٓس ك٢ حُٔـٔٞػش ًِٜخ. ٖٝٓ ٗٔخًؿٚ:

 . ٓخٍ ػ٠ِ حٍُٔٞثكًك٢ حُ٘خٍع حُوخْٓ ك٤خ٢ٗ، 

 حُِؿخؿ٢، ٝال ٛلٜخف ك٢ ٣ٞ٤ٍٗٞى.

 . أػخى حُٔخء َُِٜ٘. َٗر٘خ هٜٞس. ػْ حكظَه٘خ ك٢أثكبٍَ

حُؼٞح٢ٗ
(3)

                                                              . 

 

 

                                                 
 .672، ه٤ٜيس )هطخٍ حُٔخػش حُٞحكيس(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 .198، ٙ 1، ؽيسحرٖ ٤ٍٗن، حُؼٔ (2)
  .597، ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ(، ٙ ، هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ (3)
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ًَُٔذ ٖٓ حُؼ٘خث٤ش )ر٠ٌ، أرٌخ٢ٗ( ٛ٘ؼٚ ؿٌٍ حُلؼَ )ر٠ٌ( ك٢ أٍٝ حألَٓ ٝٛٞ حُـ٘خّ ح     

ؿ٘خّ حٗظوخم. ٝأٟخف ا٠ُ ٌٛٙ حُوخ٤ٛش ُٖٓ حُلؼَ حُٔظٔؼَ ك٢ حُٔخ٢ٟ ٛلش أهَٟ 

ُِظـخْٗ حُلخَٛ. ًٔخ أٟلض ك٤ًَش ٌٛح حُلؼَ ر٤ٖ ح٣َ٤ٔ٠ُٖ )ٛٞ( حُـخثذ ٝ)أٗخ( حُٔظٌِْ 

حُـ٘خّ. حُٔٔخكش ر٤ٖ رٌخء ح٥هَ ٝرٌخء حُ٘خػَ، ال ٗي حُؼخثي ػ٠ِ حُ٘خػَ ٌٜٗش هخٛش ٌُٜح 

أٜٗخ طلَى ك٢ حُوخٍة حٗلؼخال ٝرلؼخ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص. ٝٗالكع ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ٍٝٝى 

حُـ٘خّ ك٢ ٓوطغ ١ـض ػ٤ِٚ أكؼخٍ حُٔخ٢ٟ رٌَ٘ ِٓلض ُالٗظزخٙ )ك٤خ٢ٗ، ر٠ٌ ٓخٍ، أرٌخ٢ٗ، 

 ٤َ ػ٠ِ حُز٤٘ش ح٤ُٓٞٔو٤ش ُِٔوطغ.  أػخى، َٗر٘خ، حكظَه٘خ(. ٌٝٛح ٣لخكع ا٠ُ كي ًز

، ؿٌٍٛخ حُٔؼـ٢ٔ حُلؼَ حُؼالػ٢ )ػزي( ٝؿخء ؿ٘خّ حالٗظوخم َٓس ٝحكيس ػ٠ِ ٌَٗ ػالػ٤ش

 ك٤غ ٝظلٜٚ حُ٘خػَ ػ٠ِ ٌَٗ ِِٓٔش ٖٓ ًِٔخص ٓظظخرؼش ك٢ حُٔطَ ٗلٔٚ:

 أه٢ أكٔي!

ً  ٝ جذانؼ  ٝأٗض  ً  ٝح ؼجىدان  ذؼجن

ٓظ٠ طٜ٘ي؟
(1)

   

ِلش ُِٔٞٛٞف )أكٔي(، كٖٔ حُؼزي؛ أ١ حإلٗٔخٕ حُؼخري، ٝٛٞ أر٢ٔ هّيّ ٌٛح حُـ٘خّ ٛلخص ٓوظ

حُٜلخص، ا٠ُ حُٔؼزٞى ح١ٌُ ٣ؼزيٙ حُ٘خّ، ٝٛٞ أٍه٠ ٛلش ٖٓ حألٍٝ. ػْ ا٠ُ حُٔؼزي أٝ حُٔز٠٘ 

ح١ٌُ طوخّ ك٤ٚ حُؼزخىس. كخُـ٘خّ ٛ٘خ ٛ٘ؼٚ حٗلؼخٍ حُ٘خػَ، ح١ٌُ ٣زلغ ػٖ حُٜلش حُؼخ٤ُش 

 ا٠ُ كي حُظوي٣ْ ٝحُؼزخىس.  حُٔ٘خٓزش ُٔٞٛٞكٚ، حُظ٢ َٝٛ رٜخ

 :انطجبقة ( 

ُْ ٣ٌؼَ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٖٓ حُطزخم ك٢ ى٣ٞحٕ )أػَحّ(، ٝحًظل٠ رـِء ٖٓ ػ٘خث٤ظٚ، حُظ٢      

 (، طٜ٘غ ا٣وخػٜخ حُوخٙ ك٢ ٗل٤ٔش حُوخٍة ٝٝؿيحٗٚ 43هيٍ ػيىٛخ رؼالع ٝأٍرؼ٤ٖ ػ٘خث٤ش )

                                                 
 .625ي حُِػظَ(، ٙ ، ه٤ٜيس )أكٔهٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
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ٌُخٓ٘ش ك٢ ًٖٛ حُٔئُق ٖٓ ٝٓو٤ِّظٚ. ٝطزَُ َٟرخ ٖٓ ؿٔخٍ حُؼزخٍس ٝط٣ٌٖٞ حُيالُش ح

حٗلؼخالص ٝاكٔخٓخص. كخُطزخم ٛٞ حُـٔغ ر٤ٖ حُِلع ٟٝيٙ. ٝٛٞ ٗٞػخٕ: ١زخم حإل٣ـخد 

٢ٗ حُطزخم ك٢ أؿِذ ػ٘خث٤خطٚ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع رخُلؼَ ١ٝزخم حُِٔذ.  ّٞ ٝهخرَ حُ٘خػَ ر٤ٖ ٌٓ

أٍرغ  ٝكون حُ٘ٞع حألٍٝ ح٤ُٜٔ٘ش ػ٠ِ حُٔيٝٗش )أػَحّ(، ك٢ح٠ُٔخٍع، ػْ حُٜلش رخُٜلش. 

( ٖٓ ٓـٔٞع حُطزخهخص. ٖٝٓ % 85ٝػالػ٤ٖ ػ٘خث٤ش، أ١ ر٘ٔزش هٔٔش ٝػٔخ٤ٖٗ رخُٔخثش )

 ٗٔخًؿٚ:

 ك٢ حُؼ٤ٕٞ حُٔٞى. هخطِ٘خ. هُظِ٘خ. ػْ هخطِ٘خ. ٝكَٓخٕ

ًَضىٌٝ َجُئىٌ
(1)

. 

إ حُطزخم ٛ٘خ ٛ٘ؼظٚ حُؼ٘خث٤ش )٣ـ٤جٕٞ، ٠ٔ٣ٕٞ(. ٝٛٞ ٓئْٓ ػ٠ِ كؼ٤ِٖ ٠ٓخٍػ٤ٖ 

خثذ، ٓٔخ أٟخف ا٠ُ حإل٣وخع ٗ٘خ١خ ٝك٤ًَش، طظَىى ر٤ٖ حُٔـ٢ء ُِـ كخػِٜٔخ  ٝحٝ حُـٔخػش

ٝحٌُٛخد، ك٠ال ػٖ حُيالُش حُزؼ٤يس، كبٕ حُـٔغ ر٤ٖ حُٔظزخػي٣ٖ ٖٓ ٓٔخص ى٣٘خ٤ٓش حُو٤خٍ 

 ٝكخػ٤ِش حُؼوَ ك٢ حػظٔخى حٓظَحط٤ـ٤ٚ حُظٍٜٞ/حُولخء.  

 ػ٢٘...ًوِز٢ ! انجؼُذحرالى١ 

٢٘ٓ...ًٔـ٢٘! انمشَجخرالى١ 
(2)

 

طزخم ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ػ٠ِ حُؼ٘خث٤ش )حُو٣َزش / حُزؼ٤يس(، ٝٛٔخ ٛلظخٕ ٓظ٠خىطخٕ طؤْٓ حُ

ٝأٟخف حُظ٤ًَذ حُٔظـخْٗ ُِٔط٣َٖ ؿٔخال ُِؼزخٍس، ك٤غ طٌٍَص ك٤ٜٔخ حٌُِٔش )رالى١( ك٢ 

 أٍٝ حُٔطَ ٓغ حألىٝحص حُ٘ل٣ٞش حُٔظٔؼِش ك٢ كَك٢ حُـَ )ػٖ، ٖٓ( حُٔظؼِو٤ٖ ر٤ٔ٠َ ٣خء 

 
                                                 

 .598، ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ(، ٙ هٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)
 .640حألٍٝ(، ٙ ه٤ٜيس ٗلٔٚ، ) حُٜٔيٍ (2)
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٘ض ٗ ّٔ ٜخ٣ش ًَ ٖٓ حُٔط٣َٖ ًِٔش ٓظٌٞٗش ٖٓ ًخف حُظ٘ز٤ٚ ٝحُٔ٘زٚ رٚ حُٔظٌِْ، ًٔخ ط٠

 حُٔظؼِن ًٌُي ر٤خء حُٔظٌِْ.

( كو٢ ٖٓ %15أٓخ ػٖ ١زخم حُِٔذ كبٗٚ ظَٜ رؼيى أهَ رٌؼ٤َ ٖٓ حألٍٝ ٝر٘ٔزش )      

ٓـٔٞع حُطزخهخص، ٣ٝؼٞى حؿظ٘خد حُ٘خػَ ٌُٜح حُ٘ٞع ا٠ُ حكظٔخٍ ٝؿٞى ٓوخٝكٚ ك٢ آٌخ٤ٗش 

 إل٣وخع حُيحه٢ِ ُِو٤ٜيس ط٘لَ ٓ٘ٚ ح٥ًحٕ ػٖ حٓظٔخؿظٚ ٝهزُٞٚ. اكيحع هَِ ك٢ ح

ؿخءص أؿِذ ػ٘خث٤خص ١زخم حُِٔذ ػ٠ِ ٌَٗ كؼ٤ِٖ ٠ٓخٍػ٤ٖ ػخ٤ٜٗٔخ ٓـِّٝ رال حُ٘خك٤ش  

 ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُٔوطغ حُظخ٢ُ:

 ال ٣زظؼي حُزلَ ًؼ٤َح ػٖ ٓئح٢ُ

 ،أركشٝأٗخ 

 حُلخىػش حأل٠ُٝ،  ال أركشأٝ 

 وْ حؿظ٤خ٢ٌُ٘ٝ٢ُ أٍٟ ١

ٝأٗخ حُؼخثي ٖٓ ًَ حؿظ٤خٍ
(1)

 . 

حُٔالكع ك٢ ١زخهخص حُٔـٔٞػش )أػَحّ( أٜٗخ ٓئٓٔش ك٢ ٓؼظٜٔخ ػ٠ِ حُظ٠خى حُلخَٛ ر٤ٖ 

ػيى ٓ٘ظٚ ٖٓ حألُلخظ، ر٤ُ٘ض ػ٠ِ حُٜٔخىٍ حُظخ٤ُش: )حُٔـ٢ء / حٌُٛخد(، )حُوَد / حُزؼي( 

أهَٟ ٗخىٍس حُظٍٜٞ ًخُؼ٘خث٤خص:  )حُظًٌَ / ح٤ُٔ٘خٕ(، )حُزيح٣ش / حُٜ٘خ٣ش(، طوِِظٜخ ٜٓخىٍ

 )حُِوخء / حُلَحم(، )ح٠ُلي / حُزٌخء(، )حٍُِ٘ٝ / حُٜؼٞى(.

إ حُزي٣غ ػ٘ي ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ )أػَحّ( ٓ٘لَٜ رخُوٜٞٙ ك٢ حُـ٘خّ أٝال      

 ٝرٌَ٘ ٌٓؼق، ٝك٢ حُطزخم ػخ٤ٗخ. كؤٓخ حألٍٝ كوي ١ـض ػ٤ِٚ حُـ٘خٓخص حُٔز٤٘ش ػ٠ِ ٝكيس 

 

                                                 
 .654ا٠ُ حأله٠َ(، ٙ  ، ه٤ٜيس )٤٘ٗيهٜخثي )أػَحّ(ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ،  (1)



 97 

حُٔلَىس، ػْ حُٔـٔٞػش ؿٔؼخ ًٌَٓح أٝ ٓئٗؼخ ٓخ٤ُٖٔ. ٝط٤ِٜخ حألكؼخٍ  حُُٕٞ ك٢ حألٓٔخء

حُٔخ٤ٟش أٝ ح٠ُٔخٍػش ٝحُٜلخص رؼيى ٓظوخٍد ك٢ طٞظ٤لٜخ. ًٔخ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٠ِ ػ٘خث٤خص ؿ٘خّ 

حالٗظوخم ٗٔطخٕ ٛٔخ حُؼ٘خث٤ظخٕ )حْٓ، حْٓ(، ٝ)كؼَ ٓخٝ، حْٓ(. كخ٢ُٔ٘ حألٍٝ  ٣زؼغ ك٤ًَش 

يٙ رٔ٘ظن ُٚ، ألٜٗخ ًٔخ ٣ًٌَ أكٔي ى٣ٍٖٝ: " ٗوظخٍ حالْٓ َٝٓٝٗش ك٢ حالْٓ حُٜٔيٍ رظ٣ِٝ

إً اًح ً٘خ ٣َٗي حُظؼز٤َ ػٖ حُٜلش حُؼخرظش"
(1)

، ًٔخ ك٢ حُؼ٘خث٤ش )حُظَحد، طَحر٢( حُظ٢ طلٍٞ 

)حُظَحد( ٖٓ حُؼخّ ا٠ُ حُوخٙ ربٟخكش ٤َٟٔ حُٔظٌِْ ك٢ حُؼَٜ٘ حُؼخ٢ٗ. أٓخ ح٢ُٔ٘ حُؼخ٢ٗ 

خٝ، حْٓ(، كظٌٖٔ حأل٤ٔٛش ك٢ اٟخكش حالْٓ ا٠ُ حُلؼَ ٝٛٞ حُٔز٢٘ ػ٠ِ حُؼ٘خث٤ش )كؼَ ٓ

حُٔخ٢ٟ ك٢ ٝظ٤لش " حُيالُش ػ٠ِ ػيّ طـّيى حُليع ٝاػطخثٚ ُٞٗخ ٖٓ حُؼزخص"
(2)

، ًوُٞٚ: 

)ٍأ٣ض، ٍإ٣خ١(. ُْٝ طوظَٜ ٝظ٤لش حُزي٣غ ػ٘ي ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ػ٠ِ حُظل٤ٖٔ كلٔذ، رَ 

طؼّيطٜخ ا٠ُ " كخػ٤ِش ك٢ ٍر٢ أؿِحء حُ٘ٚ"
(3)

 . ٝطٔخٌٜٓخ 

     ٌّٖ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٖٓ إٔ ٣ؼٞٝ ًُي حُ٘وٚ ك٢ حُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش حُوخٍؿ٤ش رز٤٘ش  طٔ

٤ٓٞٓو٤ش ىحه٤ِش حطليص ػ٠ِ طلو٤وٜخ رخألهٚ ر٠ُ٘ حُظٌَحٍحص رظٔؼالطٜخ حُٔوظِلش ٝر٠ُ٘ حُزي٣غ 

كٜ٘غ ا٣وخػخ ٤ِٔٓح ُوٜخثيٙ ٝػال رخُو٤ْ حُيال٤ُش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش ُٜخ ك٢ إٓ ٝحكي، ٝٛٞ ٓخ ٣ٌ٘ق 

ٝال ٗي إٔ اريحػ٤ش ك٢ طـَرش حٌُظخرش، ٛ٘ؼظٜخ ػوخكظٚ ٝحٗظٔخإٙ ٝٓٞحهلٚ ٝأكٞحٍ ًحطٚ، "  ػٖ

حُٞحهغ حُل٢٘ ُ٘ؼَ حُليحػش هي حهظ٠٠ ٣ِٓي ػ٘خ٣ش رٌٜح حُٔٔظٟٞ ٖٓ ٓٔظ٣ٞخص حُوطخد 

 حُ٘ؼ١َ، اً ١ز٤ؼش حُز٘خء حُليحػ٢ ٣وّٞ ػ٠ِ ػ٤ِٔش حهظِحٍ ُإل٣وخع حُوخٍؿ٢ ُظلو٤ن أًزَ هيٍ 

 

 

                                                 
 .154، ٙ 1998 خَٛس ٝحُظَحع، ىحٍ ؿ٣َذ، حُوخَٛسأكٔي ى٣ٍٖٝ، ىٍحٓش حألِٓٞد ر٤ٖ حُٔؼ (1)
 .153حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  (2)
 .15، 1999ٙ ٤ش(، ىحٍ ؿ٣َذ، حُوخَٛسؿ٤َٔ ػزي حُٔـ٤ي، رالؿش حُ٘ٚ )ٓيهَ ٗظ١َ ٝىٍحٓش ططز٤و (3)
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ٓغ حُيال٢ُ، ك٢ٜ ػ٤ِٔش طٞك٤ن ر٤ٖ آٌخ٤ٗش ٤ٌِٗش، ٝآٌخ٤ٗش ٤ٗٞٔ٠ٓش، ًٝخٗض ٖٓ حُظٞ

"حُظ٠ل٤ش رخإلٌٓخ٤ٗش حأل٠ُٝ ٛٞ حالهظ٤خٍ ح١ٌُ كَٝ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٗؼَحء حُليحػش
(1)

 . 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .363، ٙ يحػشك٢ ٗؼَ حُلػزي حُٔطِذ، ر٘خء حألِٓٞد  (1)
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I. األعهىثٍُ انخجشٌ واإلَشبئٍ إثذاػُخ:   

 :إثذاػُخ األعهىة انخجشٌ  .1

ٌّٔخ٢ً حٌُالّ  ٖٓ ك٤غ حُٔؼ٠٘ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ: هزَ ٝاٗ٘خء، كخُوزَ ػ٘يٙ: " حٌُالّ       ْ حُ ّٔ ه

حُٔلظَٔ ُِٜيم ٝحٌٌُد أٝ حُظٜي٣ن ٝحُظ٣ٌٌذ أٝ ٛٞ حٌُالّ حُٔل٤ي ر٘لٔٚ اٟخكش أَٓ ٖٓ 

ػزخطخ"حألٍٓٞ ا٠ُ أَٓ ٖٓ حألٍٓٞ ٗل٤خ أٝ ا
(1)

، أٓخ حإلٗ٘خث٢ كـ٤َ ًُي، أ١ ٓخ ال ٣لظَٔ ػ٤ِٚ 

 حُٜيم أٝ حٌٌُد.

حكظَ حألِٓٞد حُوز١َ ك٢ ى٣ٞحٕ )أػَحّ( حُٜيحٍس ٓوخٍٗش رخألِٓٞد حإلٗ٘خث٢       

ُٜخ ريح٣خص حُوٜخثي أٝ  ّٝ ٝحٍطؤ٣٘خ إٔ ٜٗ٘ق حألِٓٞد حُوز١َ ا٠ُ ػالػش ك٠خءحص ٣ظَٜ ك٤ٜخ؛ أ

 ُوٜخثي، ٝحُؼخُغ ٓخ ٍٝى ر٤ٖ حُوطز٤ٖ حأل٤ُٖٝ. ٓويٓخطٜخ، ػخ٤ٜٗخ ٜٗخ٣خص ح

 : )ثذاَبد انمصبئذ(أوال

ٞػش رؤِٓٞد هز١َ ١ً ١خرغ ه٢ٜٜ أهٌ ك٢ حٓظَٜ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ؿَ هٜخثي حُٔـٔ     

ٝأهَٟ  ػ٠ِ َٓى أكيحع ٓخ٤ٟش، رؼ٠ٜخ ٓز٢٘ػ٠ِ ٝٛق كيع،  ؿخُز٤ظٚ ٌَٗ حُٞهٞف

ًخٕ ػيىٛخ اكيٟ ػَ٘س ه٤ٜيس، أ١ ر٘ٔزش ػ٠ِ طو٣ََ ٢ٗء ٓخ ك٢ ٗل٤ٔش حُ٘خػَ أٝ طؤ٤ًيٙ، ٝ

 :ًٗٔٞؽ حُظخ٢ُ ٣زَُ ًُيحألٝ (،73,33%)

 ٖٓ حُلَد ا٠ُ ٣ّٞ حُِكخف ٣ؤط٢ػخٗن 

 رٌُظٚ حأل٠ُٝ ٣َطي١

 ٣ٝيهَ 

 كِزش حَُهٚ كٜخٗخ

 
                                                 

 نداوي، دار الكتب العلمية، بًنوت/ عبد احلميد ى حالسكاكي، مفتاح العلوم، تيعقوب يوسف بن زلمد بن علي  وأب (1)
 .71، ص 2000



 101 

ٖٓ كٔخّ  ٝهَٗلَ...
(1)

 

ُ٘وٚ ٣ؤط٢ ٖٓ  ٣َٔى ك٤ٚ أكيحػخ ٓخ٤ٟش ،ه٢ٜٜإ حُ٘خػَ ٛ٘خ ٣ُيهِ٘خ ك٢ ؿٞ كٌخث٢      

َد ا٠ُ كلَ ُٝحؿٚ. ٣ل٢٤ ٌٛح حُليع رٔـٔٞػش ٖٓ حألُلخظ حُٔظؼِوش رٚ ) ػخٗن، ٣ّٞ حُل

حُِكخف، ٣َطي١، حَُهٚ، كٔخّ...(، حُظ٢ طّٔي حُليع رلو٤وش ٓئًيس، ك٘ظ٘ٞم ا٠ُ ٤َٓ 

حألكيحع ٝططٍٞ حُوٜش. ٌُٖ ٍإ٣ش حُ٘خػَ حإلريحػ٤ش حٓظطخػض إٔ طـٔغ ر٤ٖ حُٔظ٘خه٠خص 

َد ٝحُِكخف، كخٗظوَ ٖٓ حألٍٝ ا٠ُ حُؼخ٢ٗ، أ١ ٖٓ حُـٞ ك٤غ ُحٝؽ ك٢ حألٍٝ ر٤ٖ حُل

حُٔؤٓخ١ٝ حُل٣ِٖ ا٠ُ ؿٞ حُلَف ٝحألَٓ )... ٖٓ حُلَد ا٠ُ ٣ّٞ حُِكخف...(. ٣ُٝيهَ حُوخٍة 

ٍ ر٘خ ٖٓ حُٟٞغ حُؼخ٢ٗ  ّٞ ك٢ طِي حُٔؼخىس حُظ٢ ٓخ ط٘ظ٢ٜ حُو٤ٜيس كظ٠ ط٘ؼٌْ حألكيحع ك٤ظل

حٗش...(. ٝطؤط٢ ٓغ ٌٛح حُٔٞهق ٓٞحىٙ حُِـ٣ٞش ا٠ُ حألٍٝ )... طوطق حُؼخٗن ٖٓ ك٠ٖ حُلَ

حُٔظؼِوش رٚ )١خثَحص، طوطق، ٓ٘خى٣َ حُليحى، ٤ٓخؽ...( اً ٣ظلٍٞ حألِٓٞد حُوز١َ ٖٓ هٜش 

 ريص ؿ٤ِٔش ك٢ حٓظٜالُٜخ ا٠ُ كخُش ٓؤٓخ٣ٝش طٜزؾ هخطٔش حُو٤ٜيس رخُِٕٞ حُظَحؿ٤ي١. 

س ك٢ ٠ٕٓٔٞ حُوٜش  ٌّ أىر٤ّظٜخ ٝؿٔخ٤ُش كبٗ٘خ ال ٌَٗ٘  – ًٜٞٗخ ٓؤٓخ٣ٝش -ٝاًح ً٘خ ال ٗ٘ؼَ رِ

َّ  أِٓٞرٜخ حُوز١َ ح١ٌُ ٣ظَٜ رخألهٚ ك٢ ٣َ١وش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ  حُٔظ٘خه٠خص ى ر٤ٖحألهٌ ٝحُ

 ر٤ٖ حُـخٗز٤ٖ.         خظ، حُظ٢ هِوض ك٤ًَشٝحألُل

 حُظؤ٤ًيا٠ُ  -حُظ٢ ر٤٘ض ػ٠ِ حألِٓٞد حُوز١َ -٣ٌٛذ حُ٘خػَ ك٢ ريح٣خص رؼٞ هٜخثيٙ     

رٚ ٝطٌؼ٤ق ىالُظٚ. ػْ ٣زيأ رؼي ًُي ك٢ ط٤ٓٞغ كٌَطٚ ٝطز٣ََ  ٝحُظو٣َ٣َظٌِّٔٚ ػ٠ِ ٢ٗء ٓؼ٤ٖ 

 كــٚ ٝا١الػ٘خ ػ٠ِ ٍإحٙ ٝطٍٜٞحطٚ. ٣وٍٞ:

 ًَ هٞم حألٍٝ ٣٘ٔٞ ك٢ ؿٔي

 

                                                 
 .591، قصيدة )أعراس(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
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 ٝطٌٕٞ حٌُِٔش 

ٝطٌٕٞ حَُؿزش حُٔلظيٓش
(1)

 

ٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٣طِؼ٘خ حُ٘خػَ ػ٠ِ ٗظَطٚ حُلِٔل٤ش حُظ٢ ٓلخىٛخ إٔ ) ًَ هٞم حأل     

٣٘ٔٞ ك٢ ؿٔي(، ٓٞحء ًخٕ ًُي كو٤وش أّ ه٤خال، ك٢ٜ ٍإ٣ظٚ حُظ٢ ٣لخٍٝ حُوخٍة كٜٜٔخ ػْ 

طوزِٜخ، كبًح طٌٖٔ ٌٛح حأله٤َ ٖٓ ًُي كخُٜيف ٓلون، ٝاًح ُْ ٣ظٌٖٔ كِِ٘خػَ ك٣َش حُظؼز٤َ  

 ُٝٚ ٜٗـٚ ك٢ حُِـش ٝحُٔـخُ ح٣ٌُِٖ ٣ٞظلٜٔخ ك٢ أٓخ٤ُزٚ حُوز٣َش حُٔوظِلش.  

 ٚ ؿخءص ه٤ٜيس حََُٓ، اً ٣ٔظِٜٜخ رظؼ٣َق حََُٓ: ٝػ٠ِ حُٔ٘ٞحٍ ٗلٔ

 اٗٚ حََُٓ 

ٓٔخكخص ٖٓ حألكٌخٍ ٝحَُٔأس
(2)

 

٣زيأ حُ٘خػَ ٓزخَٗس كي٣ؼٚ ػٖ حََُٓ، ٣ٝـِذ حٗظزخٙ حُوخٍة ا٠ُ ٓخ هي ٣وخٍ ػٖ ٌٛح      

حُؼَٜ٘ حُطز٤ؼ٢ حُز٢٤ٔ، ك٤ؼَكٚ ػ٠ِ أٗٚ )ٓٔخكخص ٖٓ حألكٌخٍ ٝحَُٔأس(. اٗٚ ٣ِٓؾ ٖٓ ػالػش 

َٛ ؿ٤َ كخِٓش ُِطز٤ؼش ٝحٌُٔٞٗخص ًحطٜخ، كخُٔٔخكش ٢ٗء ١ز٤ؼ٢ ك٢ حََُٓ ًٞٗٚ ٣٘ظَ٘ ػ٘خ

ك٢ حألٍٝ ٣ٝلظَ أٓخًٖ ٗخٓؼش، ٌٝٛح أَٓ ١ز٤ؼ٢ ٝٓؤُٞف، ٌُٖ هُٞٚ ) ٖٓ حألكٌخٍ( ٣ليع 

كـٞس ك٢ طٍٜٞحص حُوخٍة ح١ٌُ ٣ظٔخءٍ ػٖ ٤ًل٤ش ر٘خء ٌٛح حُظؼ٣َق، اً ٣ؼيٙ ػيٝال ٝحٟلخ 

ُلش ػ٘ٚ. ٣لخٍٝ ػ٘يثٌ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُـَٝ ٖٓ ٍٝٝى ًُي، ًٔخ طؤط٢ ػٖ حُٔؼظخى ِٝٗع حأل

 حٌُِٔش حأله٤َس )حَُٔأس( ُظؼٔن حُلـٞس ٝطٞٓغ ٖٓ حُز٤خٝ ك٢ حُيالُش. 

ؿخء حٓظٜالٍ ه٤ٜيس أكٔي حُِػظَ اٛيحء ا٠ُ ٍٝف ح٤ُٜ٘ي ح١ٌُ طلَٔ حُو٤ٜيس حٓٔٚ      

 ػ٘ٞحٗخ ُٜخ: 

                                                 
 .673، قصيدة )دلساء آخر(، ص زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
 .626لرمل(، ص اقصيدة )سو، نف صدرادل (2)
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 ٤ُي٣ٖ ٖٓ كـَ ُٝػظَ

٢ٔ٘ٔ ر٤ٖ كَحٗظ٤ٌٖٛح ح٤ُ٘٘ي ألكٔي حُ
(1)

 

ٌَّ حألِٓٞد حُوز١َ ك٢ ه٤ٜيط٤ٖ ٓظ٠ٔ٘خ أِٓٞد       ك٢ حرظيحثٜٔخ، ك٤غ ٣ٞؿٚ  حُٔوخ١زشط٘

حُ٘خػَ كي٣ؼٚ ا٠ُ ٓوخ١َذ ٓؼ٤ٖ، ُْ ٣ٌٖ اٗٔخٗخ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظزخىٍ ٓؼٚ حُلي٣غ أٝ ٣َى ػ٠ِ 

 طٔخإالطٚ ٝحٗ٘ـخالطٚ، ٝاٗٔخ ًخٕ ٤ٗجخ ٓـَىح، كِٔل٤خ أٝ طو٤ِ٤٤خ. ٣وٍٞ:

 حأله٠َ. ال ٣٘زٜي ح٣ُِظٕٞ، ال ٢٘ٔ٣ ا٤ُي اٗي

 حُظَ، ال طظٔغ حألٍٝ َُح٣خص ٛزخكي.

 ٝٝك٤ي ك٢ حٗؼيحّ حُِٕٞ،

 طٔظّي ٖٓ ح٤ُؤّ ا٠ُ ح٤ُؤّ

 ٝك٤يح ٝؿ٣َزخ ًخَُؿخء ح١ٞ٤ٓ٥

ِظي حالْٓ كظ٠ ّٔ ّّ ك  اٗي حأله٠َ، ٖٓ أٍٝ أ

أكيع حألِٓلش.
(2)

 

ألُٞحٕ حُطز٤ؼ٤ش. ٣وخ١زٚ ٓؼِٔخ ٣ٞؿٚ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ هطخرٚ ا٠ُ)حأله٠َ(، ٝٛٞ ُٕٞ ٖٓ ح

٣وخ١ذ ٗوٜخ ٣ؼَكٚ. ٣ٝٔظَٔ ك٢ ٓوخ١زظٚ ا٠ُ إٔ ط٘ظ٢ٜ حُو٤ٜيس. ٣زيٝ ًٝؤٕ حُ٘خػَ ك٢ 

ٟٓٞغ حُلٞحٍ حُ٘ل٢ٔ حُيحه٢ِ، ال ٣َ٣ي اَٗحى ح٥ه٣َٖ ك٤ٚ ٝال اريحء ٍأ٣ْٜ ك٢ ٠ٓٔٞٗٚ. 

ال، ألٗٚ ٣ُوَؽ ٝٓـ٢ء حُوز١َ ٓظ٠ٔ٘خ ك٤ٚ أِٓٞد حُوطخد ٣ـؼَ حُوخٍة أًؼَ حٗيٓخؿخ ٝطلخػ

 حُ٘ٚ ٖٓ حٓظَؿخع حُٔخ٢ٟ ٝحًٌَُٟ ا٠ُ حُلخَٟ ٝحُظٍٜٞ. 

  

                                                 
 .611، قصيدة )أمحد الزعرت(، زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
 .652نفسو، قصيدة )نشيد إىل األخضر(، ص  صدرادل (2)
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  : )َهبَبد انمصبئذ(ثبَُب

اًح ٗظَٗخ ا٠ُ طٞظ٤ق ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُألٓخ٤ُذ حُوز٣َش ٝحإلٗ٘خث٤ش ك٢ ٜٗخ٣خص هٜخثي      

حُٔـٔٞػش )أػَحّ( ٗيٍى ٓيٟ حهظ٤خٍٙ حُٞحٓغ ُِوز٣َش ٜٓ٘خ، ك٤غ ٍٝىص ك٢ حػ٘ظ٢ ػَ٘س 

 (، ر٤٘ٔخ ظَٜص حإلٗ٘خث٤ش ك٢ ػالع هٜخثي كو٢.% 80يس؛ أ١ ر٘ٔزش ) ه٤ٜ

ط٠ٔ٘ض حُٜ٘خ٣خص حُوز٣َش أِٓٞد حُ٘ل٢ ك٢ أٍرغ هٜخثي ٖٓ حُي٣ٞحٕ، ػالع ٜٓ٘خ ٗخك٤ش      

ألكؼخٍ ٠ٓخٍػش، ٝٝحكيس ٗخك٤ش ُالْٓ. إ ٗل٢ حألكؼخٍ ح٠ُٔخٍػش ى٤َُ ػ٠ِ إٔ حُ٘خػَ 

ٝحُؼٞىس ا٠ُ حالٓظوَحٍ ٝحٌُٕٔٞ، ٓغ ٜٗخ٣ش حُو٤ٜيس.أٓخ رلخؿش ا٠ُ طٞه٤ق حُلًَش ٝحالٗظوخٍ، 

 رخه٢ حُوٜخثي ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ك٢ٜ أٓخ٤ُذ هز٣َش آخ الُٓش ُِوزَ، آخ كخثيس ُٚ.

 ال ٣٘زٜ٘خ ح٣ُِظٕٞ،

 ال ٢٘ٔ٣ ا٤ُ٘خ حُظَ،

 ال طظٔغ حألٍٝ ُٞؿ٢ٜ

...!ك٢ ٛزخكي 
(1)

  

      ٍٍ ش حُظ٢ حطٔٔض َ حٌُٕٔٞ رؼي حُل٠ًَٓخٍػش، ٣ٝظٜ ألكؼخٍ ٜٗخ٣ش ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٗل٢ ٓظظخ

ش اكخُش ا٠ُ ٓخ ًٔخ إٔ ٌٛٙ حُٜ٘خ٣ و٤ٜيس ك٢ ٓـِٜٔخ ك٤غ ١ـ٠ ػ٤ِٜخ أِٓٞد حُٔوخ١زش،رٜخ حُ

أٍٝىٛخ حُ٘خػَ ك٢ ٓويٓظٚ   ، كٌؤٜٗخ طؤ٤ًي ُٔخ ه٤َ ك٢ حألٍٝ ٝاطٔخّ ُلٌَسحرظيأص رٚ حُو٤ٜيس

 ٣ٌٛذ أرؼي ٓٔخ ريأ رٚ ك٤ّٞكيرٌُي ٤َٟٔ ًخف حُٔوخ١ذ رٕ٘ٞ حُـٔخػش حُٔظٌِْ، ٝ ٓغ طؼ٣ٞٞ

ر٤ٖ حُٔظٌِْ  ٝحُٔوخ١ذ، ٣ٝٞك٢ رخُلي٣غ حُٞحٍى ك٢ حُو٤ٜيس ػ٠ِ أٗٚ هخرَ ألٕ ٣ٌٕٞ ػ٘خث٢ 

 حُٞؿٜش، ك٢ ػالهش هخٍؿ٤ش ) ر٤ٖ حُ٘خػَ ٝحأله٠َ( ٝأهَٟ ىحه٤ِش )ر٤ٖ حُ٘خػَ ٝٗلٔٚ(. 

     

                                                 
 .655، قصيدة )نشيد إىل األخضر(، ص زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
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ًٔخ ٣ٌ٘ق أِٓٞد حُ٘ل٢ ك٢ ه٤ٜيس حألٍٝ ػٖ حٓظَٔحٍٙ ك٢ حُٔٔظوزَ، كٌخٗض ػ٠ِ      

أِٓٞد حُظ٘و٤ٚ؛ ك٤غ طظليع حألٍٝ ٓوخ١زش حُؼخر٣َٖ ػ٤ِٜخ )ُٖ طَٔٝح(. ٝٛٞ كؼَ 

٠ٓخٍع ٓـِّٝ، كظٜ٘غ رٚ ػ٣ِٔش ٝطلي٣خ، هخٛش إٔ حُوخطٔش ًٔظٜخ طٌَحٍحص ٗل٢ ٌٛح 

 حُلؼَ رٌَ٘ ٝحٓغ رِؾ ٓض َٓحص:

 . ٣خ أ٣ٜخ حُؼخرَٕٝ ػ٠ِ حألٍٝ ك٢ ٛلٞٛخأٗخ حألٍٝ

 ُٖ طَٔٝح

 ُٖ طَٔٝح

 ! ُٖ طَٔٝح
(1)

 

 )يب وسد ثٍُ انمطجٍُ(: ثبنثب

ٍٝىص ر٤ٖ هطز٢ ًَ ه٤ٜيس ٖٓ هٜخثي )أػَحّ( أٓخ٤ُذ هز٣َش ٝاٗ٘خث٤ش طظٞح٠ُ ك٢      

ي ، ٣ٝؼٞى ًُي ا٠ُ إٔ أؿِذ حُوٜخثُالٗظزخٙحالٗزؼخم ٝحالٗظ٘خٍ، ًٝخٕ ٤ٗٞع حُوز١َ الكض 

 ًخٗض ػ٠ِ ٌَٗ َٓى١ ه٢ٜٜ. 

ك٢  صٍٝى ُِٟٔٞٞػخص حُظ٢طٌِٔش ػ٠ِ ٌَٗ ظَٜ حألِٓٞد حُوز١َ ك٢ ك٘ٞ حُوٜخثي      

ال ر٤ٖ ٓ٘خٛيٛخ حُٔظؼيىس، هخٛش اًح طؼِن حألَٓ رخُوٜخثي حُط٣ِٞش.   رؼٞ ٜٓ٘خٓويٓخص  ّٞ أٝ طل

١ٌ رَُ ك٤ٜخ حألِٓٞد ٝاًح أهٌٗخ ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ( أًٗٔٞؿخ ٌُُي كبٗٚ ٣ظز٤ٖ إٔ حُلـْ حُ

حُوز١َ ًخٕ ٤ٜٓٔ٘خ، اً َٝٛ ػيى حألٓطَ حُ٘ؼ٣َش حُظ٢ ط٠ٔ٘ظٚ ٓخثش ٝأٍرؼش ٝطٔؼ٤ٖ 

  (. ًٔخ ُٞكع% 75,19 ( ٓطَح، أ١ ر٘ٔزش ِٝٛض ا٠ُ كيٝى هٔٔش ٝٓزؼ٤ٖ رخُٔخثش )194)
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ٛٔخ )هطخٍ حُٔخػش ٝكيٙ، ٝ ػ٠ِ حألِٓٞد حُوز١َ يط٤ٖ ٓئٓٔظ٤ٖك٢ حُٔيٝٗش ه٤ٜإٔ 

 ُٝٔٔخء آهَ(. حُٞحكيس،

أٓخ ٓخ ط٠ٔ٘ظٚ طِي حألٓخ٤ُذ حُوز٣َش كبٗ٘خ ِٗلع ٍٝٝى أِٓٞر٢ حُ٘ل٢ ٝحإلٗخٍس، ٖٓ ك٤ٖ      

ا٠ُ آهَ، ٓٞحء ًخٕ ًُي رٌَ٘ ٓظزخػي أٝ ٓظظخرغ ٌٓؼق، ٌُٖ ٌٛح حأله٤َ ه٤َِ حُظٍٜٞ ك٢ 

كيػض حُٔـٔٞػش، ألٕ حُ٘خػَ ٣ظوز٢ ك٢ طٍٜٞحطٚ ٍٝإحٙ، حُظ٢ ٣زظؼي رٜخ ػٖ حُِّٔٔٞ، ٝإ 

حإلٗخٍس كبٕ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ًح ١خرغ ػو٢ِ أٝ كِٔل٢. ٖٝٓ ٗٔخًؽ ر٤خٕ حُ٘ل٢ ٓخ 

 ٍٝى ك٢ ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ(:

 ا٠ُ حُٔخػش َُظش نى

 ٌٛح حُؤَ حُٞحهق طلض حُطخرن حُؼخَٗ ك٢  َغشله نى

خٙ ٤ٍٖٗ حُـَّ ّ٘  ٜٓ٘خطٖ. حُظّق رًٌَحٙ... طـ

ص ر٤ٖ ًل٤٘خ ػٜ َّ  خك٤َ ػٜخك٤َ ٝٓٞصح١َُّٔ. ٓ

 ٌٛح ٢ُ٘ٓ. ػخى ٗظخء آهَ. ٓخطض نُظػخث٢ِّ. 

 َخشج الٗٔخء حُو٤َ ك٢ كوَ رؼ٤ي. هخٍ إ حُٞهض 

 ٢٘ٓ. كظزخىُض ٝهِز٢ ٓيٗخ طٜ٘خٍ ٖٓ أٍٝ ٌٛح 

حُؼَٔ كظ٠ آهَ حُلِْ...
(1)

 

أٓخ ػٖ أِٓٞد حإلٗخٍس، كبٗٚ ًخٕ رٌَ٘ طظخرؼ٢ ر٤ٖ حألٓطَ ك٢ ه٤ٜيط٤ٖ حػ٘ظ٤ٖ، أُٜٝٔخ   

 ٤يس حُوزِ( حُظ٢ َٗٔ أكي ٓوخ١ؼٜخ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ػ٘خث٤ش ٖٓ )حْٓ حإلٗخٍس، حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ(. )هٜ
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ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ حٗلؼخٍ ُيٟ حُ٘خػَ ك٢ رلؼٚ ػٔخ ٣٘خٓذ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ٖٓ أٝٛخف أٝ أكؼخٍ 

 ٝٓلخُٝش حُظوَد ٓ٘ٚ أًؼَ. ٣وٍٞ:

 ُْ ٣ٌٖ ُِوزِ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ حأل٣خّ

 حُيّ هزاحُطؼْ،  هزا

 حُٜخْٓحُِْٔٔ  هزا

 حُٜخؿْ ح٢ٌُّٗٞ  هزا

 حُـَٞٛ ح٢ٌُِّ  هزا

 حُٜٞص ٌٛح حُٞهض هزا

 حُِٕٞ ٌٛح حُلٖ هزا

ّٔلَ هزا . ٌٛح حُ َّ  حالٗيكخع حُز١َّ٘.حُٔ

... هزا ٌّ حالٗظوخٍ حُل
(1)

 

ر٤٘ض حإلٗخٍس ػ٠ِ حْٓ ٝحكي ٖٓ أٓٔخثٜخ ٝٛٞ )ٌٛح(، ٓ٘خٍح ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حأل٤ٗخء      

يّ، حُٜٞص، حُِٕٞ(. ٝحُؼخ٢ٗ أ٤ٗخء ٓـَىس )حُٜخؿْ حألٍٝ أ٤ٗخء ٓلٔٞٓش )حُطؼْ، حُ

حُـَٞٛ حُٞهض، حُلٖ، حالٗيكخع، حُٔلَ، حالٗظوخٍ(، ٓغ ًِٔش )حَُٔ( حُظ٢ أٗخٍ ا٤ُٜخ حُ٘خػَ 

 ٓغ كٌف حألىحس ألٗٚ كَٜٛخ ر٤ٖ أِٓٞر٤ٖ اٗخ٤٣ٍٖ.

ُ٘خثٔش( ك٤غ أٓخ حُو٤ٜيس حُؼخ٤ٗش حُظ٢ ِٗٔض طظخرغ أِٓٞد حإلٗخٍس ك٢ٜ حُٔٞٓٞٓش )حُلي٣وش ح    

 طؤًيص حإلٗخٍس أٍرغ َٓحص ٓظظخ٤ُش رخْٓ حإلٗخٍس )ٛ٘خ( حُيحٍ ػ٠ِ حٌُٔخٕ:

 ٛ٘خ هزِظ٢٘
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 ٛ٘خ َٟرظ٢٘ ٛٞحػن ٖٓ ك٠ش ٝهَٗلَ.

 ٛ٘خ ًخٕ ػخُٜٔخ ٣زظية

ٛ٘خ ًخٕ ػخُٜٔخ ٣٘ظ٢ٜ
(1)

. 

 ٌٛح حُظٌَحٍ ىحٍ ػ٠ِ إٔ حٌُٔخٕ حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ ك٠خء ٝحكي، ٝأٗٚ ًٝ أ٤ٔٛش رخُـش ك٢ طـَرش    

حٌُظخرش، ٓٞحء ًخٕ ًُي ٌٓخٗخ كو٤و٤خ ك٢ حُطز٤ؼش أّ ًخٕ ٓـَىح أط٠ رٚ حُ٘خػَ حٓظ٘خىح ا٠ُ 

 طٍٜٞحطٚ ٍٝإحٙ.  

اًح ًخٗض طِي حألٓخ٤ُذ حُوز٣َش ك٢ ظخَٛٛخ أ٤ِٛش ك٢ أؿَحٟٜخ كبٜٗخ أك٤خٗخ طظلٍٞ ػ٘ي      

ٕٔٞ حُؼزخٍس حُوخٍة ا٠ُ أٓخ٤ُذ اٗ٘خث٤ش ٝرخألهٚ ا٠ُ حٓظلٜخٓخص ٣لخٍٝ إٔ ٣لْٜ رٜخ ٠ٓ

حُظ٢ ٣ظِوخٛخ. ُٝظ٤ٟٞق حُلٌَس ٗطَم ٓؼخال ٖٓ ه٤ٜيس )حََُٓ( حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ ٓلٔٞى 

ى٣ٍٖٝ: " حََُٓ ٓٔخكخص ٖٓ حألكٌخٍ ٝحَُٔأس "
(2)

. ٝٗزَُ حُظلٍٞ ٖٓ حُوز١َ ُيٟ حُ٘خػَ 

 ا٠ُ حإلٗ٘خث٢ ُيٟ حُٔظِو٢ رخُٔوط٢ حُظخ٢ُ:   

 

 

 

حُ٘خػَ )حََُٔٓ(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حُوخٍة )حُٔظِو٢(   ◄

 ـ طو٣ََ                                                                           ـ حٓظلٜخّ        

 ـ ِٓلٞظ ٗل٢ٔ                            ـ ِٓلٞظ ظخَٛ                                           

 ـ أِٓٞد هز١َ.                                                                 ـ أِٓٞد اٗ٘خث٢.  

   

 

 

                                                 
 .663، قصيدة )احلديقة النائمة(، ص زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
 .626، ص (قصيدة الرملادلصدر نفسو، ) (2)

حََُٓ ٓٔخكخص ٖٓ 

 حألكٌخٍ ٝحَُٔأس.

٤ًق ٣ٌٕٞ حََُٓ  ٓٔخكخص 

 ٖٓ حألكٌخٍ ٝحَُٔأس ؟
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إ حألٓخ٤ُذ حُوز٣َش حُٞحٍىس ك٢ )أػَحّ( ٤ُٔض كز٤ٔش أؿَحٟٜخ حأل٤ِٛش حُٔظٔؼِش      

٠ أؿَحٝ طلْٜ ٖٓ ح٤ُٔخم ٝحُٔٞحهق حُٔوظِلش حُظ٢ أٓخٓخ ك٢ حإلهزخٍ كلٔذ رَ طؼيطٜخ اُ

٣طَم حُ٘خػَ أرٞحرٜخ. كخُظلٍٞ ح٢ٌُ٘ٛ ُيٟ حُٔظِو٢، ٖٓ حُوز١َ حُظخَٛ ا٠ُ حإلٗ٘خث٢ 

حُٔٔظظَ ٍٝحء حُِـش ٣زؼغ ك٢ حُ٘ٚ أػَح ٝؿٔخال؛ اً ٣ليع ك٤ٚ كًَش ٓظ٤ِٔس، أٝ ٣زؼؼٜخ ٖٓ 

ٝػَحء حُيالُش، ٝهٞس حُظؤػ٤َ، ٝحإل٣لخء ؿي٣ي رؼي ٌٜٓٞٗخ. ٌٛح حُؼيٍٝ ط٤ِّٔ " رٔؼش حُٔيٟ، 

٢ّ٘ ُلًَش حُ٘ؼ٣َش، ٖٝٓ هالٍ حُٔظِو٢ ح١ٌُ هِوِض  كؤىٟ حُوطخد حُ٘ؼ١َ ىٍٝ حُوخىف حُٔ٘

ٝؿيحٗٚ، ِٝٛص ٤ًخٗٚ ك٢ ٓٞحهق ًؼ٤َس"
(1)

. ٌٝٛح حالٗظوخٍ ٣ٌٕٞ طخٍس ىحه٤ِخ أ١ ٖٓ ٗل٤ٔش 

 .حُٔظِو٢حُ٘خػَ ٝا٤ُٜخ، ٝأهَٟ ر٤ٖ ِٓلٞظ حُ٘خػَ ٝكْٜ 

 :اػُخ األعهىة اإلَشبئٍإثذ .2

ًِّ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ ى٣ٞحٕ )أػَحّ( ػ٘ي طٞظ٤لٚ ُألٓخ٤ُذ حإلٗ٘خث٤ش ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٜٓ٘خ  ٍ

طٔؼِض ك٢ حالٓظلٜخّ رخُيٍؿش حأل٠ُٝ ػْ حُ٘يحء رؼي ًُي. أٓخ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حألٓخ٤ُذ حألهَٟ كبٗٚ 

 ظزخػيس ٖٓ حُو٤ٜيس. ك٢ٜ ال طؼ٤َ حٗظزخٙ حُوخٍة ُوِظٜخ ٝظٍٜٞٛخ ك٢ أٓخًٖ ٓ -ٝإ ٝظلٜخ -

 االعزفهبو: ( أ

ّٔي أِٓٞد حالٓظلٜخّ ك٢ حُي٣ٞحٕ ػالػخ ٝٓظ٤ٖ َٓس )  ( ُٓٞػش كٔذ حُـيٍٝ حإلكٜخث٢ 63طـ

 حُظخ٢ُ ح١ٌُ ٣ٌ٘ق ػٖ ػيى حُظٌَحٍحص ٌَُ كَف حٓظلٜخّ أٝ حٓٔٚ، ٣ٝز٤ٖ ٗٔزش ٍٝٝىٙ:
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 ؿيٍٝ كَك٢ حالٓظلٜخّ

 

  

 ؿيٍٝ أٓٔخء حالٓظلٜخّ

ٖ ٓخ حالْٓ  ٖٓ أ٣ٖ ًْ أ٣ٖ أ١ّ  ٤ًق ٓظ٠ ُٔخًح َٓ

 6 1 2 3 5 4 6 3 4 حُؼيى

 9.52 1.58 3.17 4.76 7.93 6.34 9.52 4.76 6.34 %حُ٘ٔزش 

 

رخإلٟخكش ا٠ُ ٣ٌٖٛ حُـي٤ُٖٝ، ظَٜ حالٓظلٜخّ حُٔز٢٘ ػ٠ِ ح٤ُٔخم ػالع َٓحص كو٢، أ١ ر٘ٔزش 

(4.76 % .) 

ٌُٕٞ حُلَف )َٛ( ٛٞ حُلَف حُ٘خثغ ك٢ أٓخ٤ُذ حالٓظلٜخّ ك٤غ ؿخء هَحرش ػِغ ػيى     

حالٓظلٜخٓخص حُٞحٍىس ك٢ حُي٣ٞحٕ، كبٕ ىٍحٓظ٘خ طًَِ ػ٠ِ حٓظلٜخٓخص ٌٛح حُلَف ٝطلخٍٝ 

 حُ٘ظَ ك٢ ٣َ١وش ظٍٜٞٛخ ٝحٗظظخٜٓخ.

ّْ أِٓٞد حالٓظلٜخّ رخُلَف )َٛ( ك٢ ػٔخ٢ٗ هٜخثي، ٝ      ٣ظَحٝف ك٠ٍٞٙ ٖٓ َٓس ٝحكيس ط

 ا٠ُ هْٔ َٓحص ك٢ حُو٤ٜيس حُٞحكيس، ٝؿخء ك٢ حُـخُذ رٌَ٘ ٓظزخػي. 

 ٣ٔؤُٕٞ ػٖ حألٍٝ: َٛ ٠ٜٗض

 !١لِظ٢ حألٍٝ

 ػَكٞى ٢ٌُ ٣ٌرلٞى ؟ هم

 ه٤ّيٝى رؤكالٓ٘خ كخٗليٍص ا٠ُ ؿَك٘خ ك٢ حُ٘ظخء ؟    همٝ

 ػَكٞى ٢ٌُ ٣ٌرلٞى ؟ همٝ

 

 حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش حُظٌَحٍحص حُلَف

 % 6,34 4 حُِٜٔس

َٛ 22 34,92 % 
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كِٔ٘خ ك٢ حَُر٤غ ؟ ه٤يٝى رؤكالْٜٓ كخٍطلؼض ا٠ُ همٝ
(1)

 

ٌٛٙ حالٓظلٜخٓخص ؿخءص ٓظٔخٌٓش ٝٓظظخ٤ُش، ٓظّـٜش ا٠ُ ٓٔظلَْٜ ٝحكي )حألٍٝ(. ٝٛٞ ٢ٗء 

ؿخٓي ال ٣َى حُطِذ، كخُ٘خػَ ك٢ كخُش حٗلؼخٍ ٗل٢ٔ ٗي٣ي حٍطؤٟ إٔ ٣ُلّيع ٗلٔٚ ريٍ ٓوخ١زش 

ِٞد ح٥ه٣َٖ، ألٕ حُـٞحد ؿ٤َ ٓٞؿٞى ك٢ كو٤وش حألَٓ، ٌُ٘ٚ ٝظّق ٖٓ ؿٜش أهَٟ أٓ

حُظ٘و٤ٚ َُِى ػ٠ِ طِي حُظٔخإالص، كؤٛزلض حألٍٝ ٓـ٤زش. ٢ٛٝ اؿخرخص حُ٘خػَ حُظ٢ 

حهظخٍٛخ إٔ طٌٕٞ. ٝػ٘يٓخ طٌٕٞ حالٓظلٜخٓخص ٓظظخ٤ُش أٝ ٓظوخٍرش ك٢ حُظـ٢ِ كبٜٗخ ًَِٓس ػ٠ِ 

ٓوخ١َذ ٝحكي، أٝ ٟٓٞٞع ٝحكي. ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع حأله٤َ ٓخ ٍٝى ك٢ ه٤ٜيس )ٌٌٛح هخُض 

٢ٛٝ حٓظلٜخٓخص ٓظوخٍرش طوِِظٜخ ٓوخ١غ هز٣َش ه٤َٜس ال طظؼيٟ أٍرؼش  حُ٘ـَس حُِٜٔٔش(،

أٓطَ. ٝطؤط٢ ػ٠ِ ٌَٗ أٓجِش ٗل٤ٔش ُيٟ حُ٘خػَ، آخ ػ٠ِ ُٔخٗٚ ٝآخ ػ٠ِ ُٔخٕ أ٤ٗخء 

 أهَٟ ًِٔخٕ ٌٛٙ )حُ٘ـَس حُِٜٔٔش(، حُظ٢ طوٍٞ:

  أٍَحُؼٜخك٤َ  هم رذظ

 ُٜخ ١ٖٝ...أٝ ٓلَ ؟

...... 

  أٍَحُـِحُش  هم رذظ

 ؿٔي...أٝ ػَٔ ؟ ُٜخ

..... 

  أٍَحُٔلزٕٞ  هم َذظ

 ُْٜ َٗكش...أٝ هَٔ ؟

..... 

 حُلوَحء  هم َؼشف

  أٍَُ

 ٓ٘زغ ح٣َُق ؟

..... 

                                                 
 .651 - 650 ص، )قصيدة األرض(، قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)



 112 

  ثأٍَ هم َشؼشوٌ

ُْٜ ه٘ـَ...أٝ ٓطَ ؟
(1)

 

 لؼخ٢ُ طٔؼِظٚ حألكؼخٍ )٣لْ، ٣٘ؼٌَٛٙ حالٓظلٜخٓخص ٓز٤٘ش ًِٜخ ػ٠ِ ٟٓٞٞع ٗل٢ٔ حٗ إ

ػٜ٘خ ٝاٗٔخ ٣َ٣ي اكَحؽ ٗل٘خطٚ حُل٤ٔش حُيحه٤ِش طو٤٤الطٚ  ٣ؼَف(، كخُ٘خػَ ال ٣طِذ اؿخرش

خالٓظلٜخّ ألٍٓٞ كِٔل٤ش ٓـَىس ٝٓؼويس ر ، ؿ٤َ ٌٛح حُظؼز٤َحُظ٢ ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ا٣ـخى ٓوَؽ ُٜخ

حُظ٢ ٠ِ ٝهغ ٓؼخٗخس حُ٘خػَ حُوخٍؿ٤ش، ػ حُٔظِو٢. ُْٝ طؤص ػزؼخ ٝاٗٔخ حُلْٜ ٝحإلىٍحى ٖٓ

ًٔ  ه٤ِش هِوض ك٤ٚطلُٞض ا٠ُ ٓؼخٗخس ىح ًٔ  خٗل وٍٞ ٗخػَس ٓظؤػَس ٝكٔخٓش. ٣ خاٗٔخ٤ٗش ػخى٣ش ٝٗل

ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ اكيٟ حُوٜخثي: " ٝؿيص ٗل٢ٔ هَد ٗل٢ٔ"
(2)

ٝ" ٝؿيص ٗل٢ٔ َٓء  

ٗل٢ٔ"
(3)

. ٌٛح حالؿظَحد حُ٘ل٢ٔ ًؼ٤َ حُزَُٝ ػ٘ي حُ٘ؼَحء حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ أٓؼخٍ ؿزَحٕ ه٤َِ 

ف كٍٞ حُٟٔٞٞع ًحطٚ: "أٗخ ؿ٣َذ ػٖ  َّ ٗل٢ٔ، كبًح ٓخ ٓٔؼض ُٔخ٢ٗ ؿزَحٕ ح١ٌُ ٣ٜ

ٓظٌِٔخ طٔظـَد أ٢ًٗ ٛٞط٢، ٝهي أٍٟ ًحط٢ حُول٤ش ٟخكٌش، رخ٤ًش، ٓٔظزِٔش،، هخثلش. 

ك٤ؼـذ ٤ًخ٢ٗ ر٤ٌخ٢ٗ، ٝطٔظلَٔ ٍٝك٢ ٍٝك٢، ٢ٌُ٘ٝ أرو٠ ٓـٜٞال، ٓٔظظَح ٌٓظ٘لخ 

رخ٠ُزخد ٓلـٞرخ رخٌُٔٞص"
(4)

 . 

ُٚ ا٠ُ أؿَحٝ هز٣َش طُلْٜ ٖٓ ٓخ ٣ِ٣ي أِٓٞد حالٓظلٜخّ ك٢ حُي٣ٞحٕ ؿٔخال ٝٓظؼش، ط      ّٞ ل

ح٤ُٔخم، كظُليع ػيٝال ػٖ حُـَٝ حأل٢ِٛ ُالٓظلٜخّ. ًخٕ أؿِذ طِي حألٓخ٤ُذ حالٓظلٜخ٤ٓش 

 ٣ٞك٢ آخ رخُلَٔس أٝ حالٓظؼطخف أٝ حالٓظزؼخى. ٝحكظِض حُلَٔس هَحرش ػِغ أؿَحٝ 

 

                                                 
 .671ـ  669، قصيدة )ىكذا قالت الشجرة ادلهملة(، ص زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
 . 613قصيدة )أمحد الزعرت(، ص نفسو،  صدرادل (2)
  .613قصيدة )أمحد الزعرت(، ص نفسو،  صدرادل (3)

 .161، ص 1991جربان خليل جربان، العواصف، دار العرب للبستاين، القاىرة  (4)



 113 

ؼطخف . ػْ ؿَٝ حالٓظ(% 35,38)، أ١ ر٘ٔزش (23)ٝػ٣َٖ٘ َٓس  حالٓظلٜخّ، رؼالعٍ 

 .    (% 13,84)، ٝحالٓظزؼخى رظٔغ َٓحص (% 15,38)رؼَ٘س طٌَحٍحص 

 :انذغشحٖٓ أؿَحٝ 

 ُٔخًح ٣َٜد حُ٘ؼَ ٖٓ حُوِذ اًح ٓخ حرظؼيص ٣خكخ ؟ ُٔخًح

طوظل٢ ٣خكخ اًح ػخٗوظٜخ ؟      
(1)

  

إ حُ٘خػَ ك٢ ح٤ُٔخم ٌٛح ٣ظليع ٓغ ٗلٔٚ ٣ٝظٔخءٍ ك٢ ًحطٚ، ٣ٝوق ك٢ كَٔس ػ٠ِ رُؼي      

ؼَ ػ٘ٚ ك٤ٖ ٣زظؼي ػٖ ٓٔو٢ ٍأٓٚ ٣خكخ )حُٔي٣٘ش حُلِٔط٤٘٤ش( كال ٣ويٍ ػ٠ِ حُظ٣َٜٞ حُ٘

ٝحإلريحع. إ حُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ) ر٤ٖ حُ٘خػَ ٝرِيطٚ ( ػالهش ػ٘ن ٝٗٞم ًز٣َ٤ٖ، رَ ٝإ 

حٓظطخع ًُي، أ١ اًح حٓظطخع حُلي٣غ ػٜ٘خ ر٘ؼَٙ كبٗٚ ال ٣لَٜ ػ٠ِ حإلكخىس أًؼَ ألٜٗخ رؼ٤يس 

ٍٛٞس طو٤ِ٤٤ش ُٔلزٞرش ٣َحٛخ ٝال ٣ويٍ ػ٠ِ ٓؼخٗوظٜخ. اٜٗخ ٍٛٞس ٗؼ٣َش  ػ٘ٚ. ك٢ٜ ػ٘يٙ

ٓـخ٣ُش ٓز٤٘ش ػ٠ِ حُؼيٍٝ ٝهَم حُٔؤُٞف، أؿخى ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ حهظ٤خٍٛخ ٝطو٣َزٜخ ٖٓ 

 حُٔظِو٢.

 ، هُٞٚ:االعزؼطبفٖٝٓ أؿَحٝ 

 ٣ٔؤُٕٞ ػٖ حألٍٝ: َٛ ٠ٜٗض 

 ١لِظ٢ حألٍٝ ؟ 

َٛ ػَكٞى ٢ٌُ ٣ٌرلٞى ؟
(2)

 

 

                                                 
 .602، قصيدة )كان ما سوف يكون(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
 .651 - 650، ص )قصيدة األرض( ادلصدر نفسو، (2)
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ٓظلٜخّ ك٤ٖ٘ حُ٘خػَ ا٠ُ أٍٝ ١ٝ٘ٚ، ٝٛٞ ٣ظليع ا٤ُٜخ ًٝؤٗٚ ٣َُػ٢ ١لِش ٛـ٤َس ك٢ ٌٛح حال

ًُرلض، ك٤لٖ ا٤ُٜخ ٣ٝظؤٓق ٤َُٜٔٛخ ٣ٝظؼخ١ق ٓؼٜخ رٌٜح حالٓظلٜخّ حُٜخىة حُلٔخّ حُ٘خرغ 

 ٖٓ حٗلؼخالص حٌُحص، حُظ٢ ال طظلَى اال ػٖ ا٣ٔخٕ ٝه٘خػش.

 كِ٘خ حًُ٘ٔٞؽ حُظخ٢ُ: االعزجؼبدأٓخ ك٢ 

حُٔخء ٢ً ٗظلن ح٥ٕ ؟َٛ طوَإٕٝ 
(1)

 

٣ـؼَ حٓظلخُش حالطلخم ٓغ ح٥هَ، ٗز٤ٜش رخٓظلخُش هَحءس حُٔخء. كال ٗظٌٖٔ إٔ ٌٗظذ ػ٠ِ حُٔخء 

ٝال إٔ ٗوَأ ك٤ٚ. ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٗوط٢ ػ٠ِ حُٔخء ٢ٌُ ٗوَأ. كزؼي حالطلخم ٣٘زٚ رؼي حُوَحءس ك٢ 

 ش. حُٔخء. ٝٛ٘خ ٍٛٞس ؿ٤ِٔش ٝٗخىٍس ًٔض ٌٛح حالٓظلٜخّ ٗؼ٣َش ػخ٤ُ

 :انُذاءة ( 

      ٍٕ هٜخثي ٖٓ )أػَحّ( أِٓٞد حُ٘يحء، ًٝخٕ ٗخثؼخ ك٢ حُوٜخثي: أػَحّ  ط٠ٔ٘ض ػٔخ

ٝأكٔي حُِػظَ، ٝه٤ٜيس حألٍٝ، ٝر٢ُ٘ ٌٛح حألِٓٞد ك٢ حُـخُذ ػ٠ِ كَف ) ح٤ُخء (، ًٝخٕ 

 حُٔ٘خىٟ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُلخالص ٓـَىح أٝ كِٔل٤خ. 

!٣وٍٞ: ٣خ أٓزٞع ٌَٓ
(2)

 

ْٓ ٓـَى ٝٛٞ )أٓزٞع(، كال ٗٔظط٤غ ك٢ حُٞحهغ إٔ ٗ٘خى١ ّٓيس ٤ُ٘ٓش ٓؼ٤٘ش اال حُٔ٘خىٟ ٛ٘خ ح

ٖٓ هالٍ حٗلؼخٍ ىحه٢ِ ٣لَٔ رُؼي حَُإ٣ش ٌُٜح حُٔ٘خىٟ، أٝ طٔظٞؿزٚ ٍَٟٝس ٗؼ٣َش ِٓلش 

ُظؼ٤ٔن حُلـٞس ُيٟ حُٔظِو٢ ٝكؼٚ ػ٠ِ حُظل٤ٌَ ٝحُظٍٜٞ. أٓخ ؿٔخ٤ُش ٌٛح حُ٘يحء كل٢ اٟخكش 

)أٓزٞع(. ٛ٘خ حٓظؼخٍس ؿ٤َ ػخى٣ش، ٤ُْ ٖٓ ح٤ُّٜٖ حُلط٘ش ا٤ُٜخ ًٝ٘لٜخ ًِٔش )ٌَٓ( ا٠ُ ًِٔش 

 ٝاريحػٜخ.

                                                 
 .631قصيدة اخلبز(، ص ) قصائد )أعراس(، ،زلمود درويش (1)
 . 620)أمحد الزعرت(، ص  نفسو، قصيدة صدرادل (2)
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كبٗ٘خ ِٗلع رؤٕ حُ٘يحء  -ٌُؼخكظٚ ك٤ٜخ  -اًح حهظَٗخ ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ( أًٗٔٞؿخ ألِٓٞد حُ٘يحء 

هي هٚ ٓ٘خى٣خ ٝحكيح ك٢ رؼٞ حُٔوخ١غ. كبٓخ ٣٘خىٟ رخٓٔٚ حُلو٤و٢ ٝآخ ربكيٟ ٛلخطٚ حُ٘خثزش 

 ، أٝ رخ٤١َُٖ٘ ٓؼخ. ك٢ أٓطَ ٓظِِٔٔش أك٤خٗخ ٝٓظزخػيس أهَٟ:ػ٘ٚ

 حُؼَر٢ أكٔي٣خ 

 ٣خ هَٜ ًَ ح٣َُق

ٌَّ  !٣خ أٓزٞع ٓ

 ٣خ حْٓ حُؼ٤ٕٞ ٣ٝخ ٍهخ٢ٓ حُٜيٟ

 ٣خ أكٔي حُُٔٞٞى ٖٓ كـَ ُٝػظَ 

 ٣خ حْٓ حُزخكؼ٤ٖ ػٖ حُ٘يٟ ٝرٔخ١ش حألٓٔخء

 ٣خ حْٓ حُزَطوخُش

!٣خ أكٔي حُؼخى١
1
 

ٚ )أكٔي(، َٝٓحص أهَٟ ػ٠ِ ٛلخطٚ )هَٜ ًَ ح٣َُق، أٓزٞع ٌَٓ اً كَٜ حُٔ٘خىٟ رخٓٔ

حْٓ حُؼ٤ٕٞ، ٍهخ٢ٓ حُٜيٟ، حْٓ حُزخكؼ٤ٖ ػٖ حُ٘يٟ ٝرٔخ١ش حألٓٔخء، حْٓ حُزَطوخُش(. اٜٗخ 

ٛلخص أكٔي ٝٓٔخطٚ، ُٝٞ ًخٗض ؿخ٠ٓش حُٔؼخ٢ٗ ٝحُظ٘ز٤ٚ. ٍٝى ًٌُي حُٔ٘خىٟ رخالْٓ 

 ر٤ٖ كـَ ُٝػظَ، أكٔي حُؼخى١(. ٝحُٜلش ح٠ُٔخكش )أكٔي حُؼَر٢، أكٔي حُُٔٞٞى

ًؼخكش حُ٘يحءحص ُِٔ٘خىٟ ٗلٔٚ طـؼَ ٓ٘ٚ حُٔلٍٞ حَُث٤ْ ك٤ٜخ. كال ٗي إٔ ٗو٤ٜش أكٔي ًحص 

أ٤ٔٛش رخُـش ك٢ طـَرش حُ٘خػَ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣زلغ ػٖ ػالٓخص أكٔي رخٓظؼخٍحص طو٤ِ٤٤ش رؼ٤يس 

 حُيالالص. 

 

                                                 
 .622 - 616ص قصيدة )أمحد الزعرت(، ، زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
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ؤٓخ٤ُذ حألَٓ، ك٤وظَد حُ٘خػَ رٌُي ك٢ ػيى ٖٓ حُلخالص رَُص أٓخ٤ُذ حُ٘يحء ٓظزٞػش ر     

ٖٓ حُِـش حُٔؤُٞكش ك٢ ٗٔط٤ظٜخ ٝأكخى٣ظٜخ. اٗٚ ك٢ ٓٞهغ اٛيحٍ حألٝحَٓ ٝطوي٣ْ ٝٛخ٣خ. ٣ّ٘ي 

 حُوخٍة ا٠ُ حٗظظخٍ ٓخ ٓٞف ٣ؤط٢ رؼي حُ٘يحء. ٣وٍٞ:

 أكٔي ح١َُّٔ ٓؼَ حُ٘خٍ ٝحُـخرخصَب 

 ٝؿٜي حُ٘ؼز٢ ك٤٘خ أشهش

 ٤ّٛٝظي حأله٤َس والشأ

 ك٢ حُٜٔض رُبثشوا !َؿٕٞ أ٣ٜخ حُٔظلَب 

 ه٤ِال ػ٘ٚ ٢ً طـيٝٙ ك٤ٌْ واثزؼذوا

ك٘طش ٣ٝي٣ٖ ػخ٣ٍظ٤ٖ
(1)

 

ٝظق ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ )ه٤ٜيس حألٍٝ( ٌٛٙ حُوخ٤ٛش حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ حُ٘يحء ٝحألَٓ. كٌخٕ 

حُظظخرغ ُِٔ٘خىٟ ٗلٔٚ ُٝلؼَ حألَٓ ٗلٔٚ، رخهظالف حُٜلخص حُٔٔ٘يس ا٠ُ حُٔ٘خىٟ. ٣ٌٖٔ 

 حُظخ٢ُ:طِو٤ٚ ًُي رخُٔوط٢ 

              !٣خ ١ٖٝ                        حألٗز٤خء...                             طٌخَٓ 

 حُِحٍػ٤ٖ...                         )حألَٓ(                                  

 حُٜ٘يحء...                                  

 ح٠ُخثؼ٤ٖ...                                         

كخُٔ٘خىٟ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٝحكي ٛٞ ح١ُٖٞ، ٌُٖ ك٢ ًَ َٓس طٔ٘ي ا٤ُٚ ٛلش ٖٓ حُٜلخص حُظ٢ 

    ٣َٟ حُ٘خػَ ك٤ٜخ أ٤ٔٛش، ٝطؤػ٤َح ك٢ حُٔظِو٢. أٓخ كؼَ حألَٓ )طٌخَٓ( كٜٞ ىحٍ ػ٠ِ ط٢٘ٔ 
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ـٔؼْٜ ك٤ٚ ٛلخص ٓ٘ظًَش حُ٘خػَ حُٜ٘ٞٝ ١ُٞ٘ٚ ٝحإلطلخى ٝحُظؼخٕٝ ر٤ٖ أكَحى ٗؼزٚ، ألٗٚ ط

 ٝٓؼخٗخس ٝحكيس، اٗٚ ك٢ كَٔس ال ٓؼ٤َ ُٜخ، ٣٘خى١ ٗؼزٚ ٖٓ ٓ٘خىحطٚ ١ُٞ٘ٚ.  

 :األيش(  ج              

رل٤غ ٝظق حػ٤ٖ٘ ٝه٤ٖٔٔ  (أػَحّ) ألَٓ ك٢ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٖٓ أِٓٞد ح ٣ٌؼّقُْ      

٤ْ ىحه٤ِش ًحط٤ش ك٢ كٞحٍ هخٍؿ٢ ٣ٔظٞؿذ ًُي ٝاٗٔخ ك٢ حٗلؼخالص ٝأكخ٣ٌٖٓ  َٓس ألٗٚ ُْ

 ٖٓ رخد أؿَحٝ أهَٟ ًخُظَٞٓ ٝحالٓظؼطخف. ِٗٔض ه٤ٜيس اال ،هي ال طٔظيػ٢ حألَٓ

)أكٔي حُِػظَ( ٓزؼخ ٝػ٣َٖ٘ َٓس ٖٓ أٓخ٤ُذ حألَٓ، أ١ ٓخ ٣ؼخىٍ طو٣َزخ ٜٗق ػيىٛخ 

حإلؿٔخ٢ُ. ًخٗض طِي حألٓخ٤ُذ ٓئٓٔش ػ٠ِ أكؼخٍ طؼ٤َ حُلًَش ٝحُّيكغ، ٣ِ٣ٝي طٌَحٍٛخ ًؼخكش 

 الُش ٝط٣ٞ٘ؼخ ك٤ٜخ ٝطؤ٤ًيح.ك٢ حُي

 ػ٤ٔوخ ك٢ حُـٔخّ ٝك٢ حٍُِحػش فبرهت

...... 

 ػ٤ٔوخ ا٠ُ ىٓي ح٤ُّٜٔؤ الٗظ٘خٍى ارهتٝ 

ي ك٢ كٜخٍى ارهتٝ  ا٠ُ ى٢ٓ حُٔٞك 

...... 

 ػ٤ٔوخ ك٢ ى٢ٓرهت ح

 رَحػْ ارهت

...... 

 هٞحطْ ارهت

..... 

ٓالُْ ارهت
(1)
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َٓس، ٓٞؿٜش ًِٜخ ا٠ُ حُ٘و٤ٜش حُٔلٍٞ رِؾ ػيى طٌَحٍحص كؼَ حألَٓ )حًٛذ( أٍرغ ػَ٘س 

٢ٛٝ أكٔي حُِػظَ. كخُ٘خػَ ٛ٘خ هِل٤ش ٓيّػٔش ٠ُِ٘خٍ ٝحُٔوخٝٓش. ٝٛٞ ٓ٘ي ُٜخ ٣لًَٜخ 

 رؤُلخظٚ ٝأٓخ٤ُزٚ ٝىالالطٚ، ٣ٝيكغ رٜخ ا٠ُ حُظٜي١. ٝك٢ ٓٞحهق أهَٟ ا٠ُ حُظلي١: 

 أٗخ أكٔي حُؼَر٢ ـ ك٤ِؤص حُلٜخٍ

 ؿٔي١ ٛٞ حُ٘خٍ ـ ك٤ِؤص حُلٜخٍ

 كيٝى حُ٘خٍ ـ ك٤ِؤص حُلٜخٍٝأٗخ 

 ٝأٗخ أكخًَْٛ

 أكخًَْٛ

ٝٛي١ٍ رخد ًَ حُ٘خّ ـ ك٤ِؤص حُلٜخٍ
(1)

. 

 ٣الكع ٖٓ طٞظ٤ق ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُألٓخ٤ُذ حإلٗ٘خث٤ش ك٢ حُٔـٔٞػش )أػَحّ(، ٓخ ٢ِ٣:

 .٤ٛٔ٘ش حألٓخ٤ُذ حُوز٣َش ػ٠ِ حإلٗ٘خث٤ش ٖٓ ك٤غ حٌُؼخكش ٝحُلخػ٤ِش 

 ىػٔٚ رخُ٘ل٢ ٝحإلٗخٍس. ٤ٍٓٞ حُ٘خػَ ك٢ حألِٓٞد حُوز١َ ا٠ُ 

  ٙطظوَِ حُٔـٔٞػش حُ٘ؼ٣َش أٓخ٤ُذ اٗ٘خث٤ش طؼ٤َ كًَش ك٢ حُو٤ٜيس ٝطي٣َ حٗظزخ

 حُوخٍة ٝحٛظٔخٓٚ، ٝطئًي ػ٠ِ اريحػ٤ش ك٢ حُظ٤ٌَ٘ ٝحُظ٤ًَذ.

  هَٝؽ حألٓخ٤ُذ حُوز٣َش ٝحإلٗ٘خث٤ش ك٢ ؿِء ٖٓ حُلخالص ػٖ أؿَحٟٜخ حأل٤ِٛش

ٓخ ٠ُ٣ل٢ ػ٠ِ حُٔيٝٗش ٗؼ٣َش  ا٠ُ أؿَحٝ أهَٟ طلْٜ ٖٓ هالٍ ح٤ُٔخم،

 ٍٝإ٣خص.

 ػيٍٝ حألِٓٞر٤ٖ حُوز١َ ٝحإلٗ٘خث٢ ػٖ أؿَحٟٜٔخ ػ٘ي حُٔظِو٢ ك٢ كخالص ًؼ٤َس 
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  ًّٔ ٘ض حألٓخ٤ُذ ر٘ٞػ٤ٜخ ً ّٔ خ ٛخثال ٖٓ حالٓظؼخٍحص ٝحُظ٘ز٤ٜخص حُظو٤ِ٤٤ش، ال طٌخى ط٠

ٍ حُوٜخثي ا٠ُ آهَٛخ، ًٝخٕ أػَٛخ ؿ٤ِّخ ك٢ ر٘خء حٍُٜٞس ح ّٝ ُ٘ؼ٣َش ٖٓ طلخٍهٜخ ٖٓ أ

 ك٤غ ٢ٛ ا٣لخءحص ٝىالالص. 

II. انزشجُه: إثذاػُخ 

هي ٣َٜ حُ٘خػَ ك٢ ًظخرخطٚ ا٠ُ كخالص ال ٣ٔظط٤غ ك٤ٜخ ط٣ِٝي حُوخٍة رٔخ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٚ      

ك٠٤طَ ا٠ُ طو٣َذ ًُي  -ٓخى٣ش ٓلٔٞٓش أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش ٤ً٘ٛش -ًحطٚ ٖٓ ٟٝؼ٤خص أٝ أ٤ٗخء

. إ حُ٘وخى حُظَحػ٤٤ٖ طِي حألٓخ٤ُذ حُز٤خ٤ٗشرظ٤ٌَ٘ ٍٛٞ ٗخثزش ػٖ حأل٠ُٝ. ٣ٝؼي حُظ٘ز٤ٚ اكيٟ 

كِٜٞح ر٤ٖ حُظ٘ز٤ٚ ٝحُٔٔخػِش، كخُظ٘ز٤ٚ ٣وٚ ػيىح ٓليٝىح ٖٓ ػ٘خَٛ حُٔ٘خرٜش ر٤ٖ ح٤ًَُٖ٘. 

ٛلش ح٢ُ٘ء رٔخ هخٍرٚ ٝٗخًِٚ ٖٓ ؿٜش ٝحكيس أٝ ؿٜخص  ::" حُظ٘ز٣ٚ٤وٍٞ حرٖ ٤ٍٗن حُو٤َٝح٢ٗ

٤ًِش ٌُخٕ ا٣خٙ" ًؼ٤َس، ال ٖٓ ؿ٤ٔغ ؿٜخطٚ، ألٗٚ ُٞ ٗخٓزٚ ٓ٘خٓزش
(1)

كٜخ  . َّ أٓخ حُٔٔخػِش، كوي ػ

هيحٓش رٖ ؿؼلَ رٔؼ٠٘ حُظٔؼ٤َ، ٝٛٞ: " إٔ ٣َ٣ي حُ٘خػَ اٗخٍس ا٠ُ ٓؼ٠٘ ك٠٤غ ًالٓخ ٣يٍ 

ػ٠ِ ٓؼ٠٘ آهَ، ًُٝي حُٔؼ٠٘ ح٥هَ ٝحٌُالّ ٓ٘زجخٕ ػٔخ أٍحى إٔ ٤٘٣َ ا٤ُٚ"
(2)

. ٝأٍٝى 

 أًٗٔٞؿخ ٌُُي، ٓظزٞػخ رظل٤َٔ حُٔٔخػِش ك٤ٚ:

سْ                ٍْ ُٓٞى ٟزُق حُؼؼخُذ.  ♦َٗخ كِْ ٣ٌٖ  " كبٕ ٟزلٞح ّٓ٘خ ُأ  ٗز٤ٜخ رِأٍ حأل

طْٜ ٟٝؼق أىحثْٜ اٗخٍس ٓٔظـَرش، ُٜخ ٖٓ حُٔٞهغ رخُظٔؼ٤َ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ُٞ ًًَ  ّٞ كوي أٗخٍ ا٠ُ ه

ح٢ُ٘ء حُٔ٘خٍ ا٤ُٚ رِلظٚ"
(3)

   . 
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ألَٓ رٞٛق ؿ٤َ ٓؤُٞف ، هخٛش اًح طؼِن حٍَٟٝس كظ٤ٔش ػ٠ِ حُٔزيعحُظ٘ز٤ٚ أك٤خٗخ إ 

ٝؿ٤َ ٓظيحٍٝ، ك٤ـؼَ رٚ حُٔـَى ٓلٔٞٓخ ٝحُزؼ٤ي ه٣َزخ ًٞٛق كخُش ٗل٤ٔش رٞٓخ١ش ط٘ز٤ٜٜخ 

٠٣ل٢ ٖٓ ري٣غ حألىد،  ٢ ٓوخّ آهَ َٟرخرظخَٛس ١ز٤ؼ٤ش ٣يًٍٜخ حُـ٤ٔغ. ًٔخ ٣ٌٕٞ حُظ٘ز٤ٚ ك

ُٔؼوٍٞ ٝر٤ٖ ح ،ؿٔخال ٣ظٔؼَ ك٢ طِي حُٔوخرِش ر٤ٖ حُـخثذ ٝحُلخَٟٝ ػ٠ِ حٍُٜٞس ك٣ٞ٤ش

أٝ ٍكغ حُٔظخٍ  َٔحى ر٤خٗٚح٢ُ٘ء حُ ه٤َ أٟٝق ر٤خٗخ ٝأٗي هٞس ك٢ طؤ٤ًيٌٝٛح حأل .ٝحُٔلّٔٞ

ػ٘ٚ. ٣َٟ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ أ٤ٔٛش رخُـش ك٢ طٞظ٤ق حُٔلّٔٞ ك٢ حٍُٜٞ حُظ٘ز٤ٜ٤ش: 

كؤٗض ًٖٔ ٣ظَٞٓ ا٤ُٜخ ُِـ٣َذ رخُل٤ْٔ، ُِٝـي٣ي حُٜلزش رخُلز٤ذ حُوي٣ْ، كؤٗض إً ٓغ "

ٝؿ٤َ حُ٘خػَ، اًح ٝهغ حُٔؼ٠٘ ك٢ ٗلٔي ؿ٤َ ٓٔؼَ ػْ ٓؼِظٚ ًٖٔ ٣وزَ ػ٘ٚ ٢ٗء ٖٓ  حُ٘خػَ

ٍٝحء كـخد، ػْ ٣ٌ٘ق ػٖ حُلـخد ٣ٝوٍٞ ٛخ ٛٞ ًح، كؤرَٜٙ طـيٙ ػ٠ِ ٓخ ٝٛلظٚ"
(1)

. 

ٌٛٙ حُ٘ظَس ا٠ُ ٝظ٤لش حُظ٘ز٤ٚ ٣ُؼؼَ ػ٤ِٜخ ًٌُي ػ٘ي حُ٘وخى حُـَر٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣َٕٝ أٗٚ:      

هَ ك٢ ط٣ٌٖٞ ؿٔخ٤ُش حُوطخد، ٝإٔ ٣ؼّي ٖٓ ر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حُظ٤٘٤٣ِش حُو٣ٞش "٣ٌٖٔ ُِظ٘ز٤ٚ إٔ ٣ي

"ُٚ
(2)

، اال إٔ ٝظ٤لظٚ ك٢ حُظل٤َِ طظٔؼَ ك٢ أٗٚ " ٣َ٣٘خ ػخُٔخ آهَ، ٝٛٞ ٤ِٓٝش رلغ ٝٓؼَكش 

ى ػي٣ْ حُلؼخ٤ُش، كبٕ حُظ٘ز٤ٚ  َّ ٌّٖ ٖٓ حٌُ٘ق ػٖ حُول٢. ٝأ٣ٖ ٣ٌٕٞ حُظل٤َِ ح٢ًٌُ ٝحُٔـ طٔ

ٌّٖ ٖٓ حُٔؼَكش  ًحص حُطخرغ حُ٘ؼ١َ"٣ٔ
(3)

   . 

لخ٢ٛ ٓز٤٘خ ػ٠ِ  حُٔالءٓش ر٤ٖ هطز٤ٚ       ّ٘ ًخٕ حُظ٘ز٤ٚ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ال٤ّٓٔخ ك٢ ٗوٚ حُ

ٝحُظٞحكن ر٤ٜ٘ٔخ، ك٤غ ٣ؼي ٓؼ٤خٍح ٍث٤ٔخ ٖٓ ٓؼخ٤٣َ حُـٞىس. ًٝخٗض حُٔوخٍرش ك٤ٚ ًٍ٘خ ٖٓ 

 ّٛق ٌٛح حًَُٖ ٝطالكْ. ٣وٍٞ أًٍخٕ ػٔٞى حُ٘ؼَ )حُٔوخٍرش ك٢ حُظ٘ز٤ٚ(. كال ٣ُٔظلٖٔ اال اًح 
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ٝأكٖٔ حُظ٘ز٤ٚ ٛٞ ٓخ ٝهغ ر٤ٖ ح٤ُ٘ج٤ٖ حٗظَحًٜٔخ ك٢ حُٜلخص أًؼَ ٖٓ :" هيحٓش رٖ ؿؼلَ

حٗلَحىٛٔخ ك٤ٜخ، كظ٠ ٣ي٢ٗ رٜٔخ ا٠ُ كخٍ حالطلخى"
(1)

أٓخ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُليحػ٢ كوي ٗؤٟ رَإحٙ . 

ٍحطٚ ػٖ طِي حُٔوخ٤٣ْ ح٠ُٔز١ٞش ٓخروخ رخُوَٝؽ ػٖ حُٔظي ّٞ حٍٝ حُوخثْ، ك٤غ ١ـ٤خٕ ٝطٜ

حُـخٗذ حالٗلؼخ٢ُ حُ٘ل٢ٔ، ح١ٌُ ٣ؼَٔ ك٤ٚ حُٔزيع ػ٠ِ اهَحؿٜخ  رؤِٓٞرٚ حُوخٙ، ٓٞحء ًخٕ 

 ١َٝحكش.   ٝحٗلَحىحالطلخم ٓغ ؿ٤َٙ أٝ ُْ ٣ٌٖ، كخُـي٣ي ػ٘ي ٛئالء اريحع ٝططٍٞ 

كخُٝ٘خ حُزلغ ػٖ أِٓٞد ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ ر٘خء حٍُٜٞ حُظ٘ز٤ٜ٤ش حُٞحٍىس ك٢  

(، ال٤ّٓٔخ إٔ ك٤ٜخ طٞظ٤لخ ٌٓؼلخ ٌُٜح حُٜ٘ق ٖٓ حألٓخ٤ُذ حُز٤خ٤ٗش، كٌخٗض حُ٘ظخثؾ )أػَحّ

 حُظخ٤ُش:

ًِّ حُ٘خػَ ػ٠ِ أوال: حََُٔٓ، ك٤غ حكظَ حألٍٝ حُٜيحٍس  َٟر٤ٖ ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ ٝٛٔخ حُز٤ِؾ ٝ ٍ

( َٓس ٖٓ ر٤ٖ حُؼيى حإلؿٔخ٢ُ ُِظ٘ز٤ٜخص ٝحُٔويٍ رٔخثش 67رؼيى َٝٛ ا٠ُ ٓزغ ٝٓظ٤ٖ )

(.ًٝخٕ حُظ٘ز٤ٚ حََُٔٓ رؼيى َٝٛ ا٠ُ % 83 ,55( ط٘ز٤ٜخ، أ١ ر٘ٔزش )120) ٝػ٣َٖ٘

 (.% 34,16( َٓس، ٝر٘ٔزش )41ٝحكي ٝأٍرؼ٤ٖ )

حُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ ٛٞ ط٘ز٤ٚ حكظوي ا٠ُ حألىحس ٝٝؿٚ حُ٘زٚ ك٢ إٓ ٝحكي، ك٤ٌٕٞ رٚ حُظلخّ حُٔ٘زٚ      

٘زٚ رٚ ري٣ال ػٖ حُٔ٘زٚ. ٌُٜٝح رخُٔ٘زٚ رٚ. ٝٛٞ أػ٠ِ ىٍؿخص حُظ٘ز٤ٚ ٝأٍهخٛخ، اً ٤ٜ٣َ حُٔ

 حُ٘ٞع ٗٔخًؽ ًؼ٤َس ٣ًٌَُ ٜٓ٘خ:

 ًخٗض حألٍٝ ٍؿ٤لخ

 ًخٗض حُْ٘ٔ ؿِحُش
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ًخٕ ارَح٤ْٛ ٗؼزخ ك٢ ٍؿ٤ق
(1)

 

طظٞح٠ُ حُظ٘ز٤ٜخص ك٢ ٌٛح حُٔوطغ؛ حألٍٝ ٗزّٚ ك٤ٚ حُ٘خػَ حألٍٝ رخَُؿ٤ق، كٞؿٚ حُ٘زٚ      

طْ ٍر٢ حُٔلّٔٞ )حألٍٝ( هل٢ ٣ٌٖٔ حهظَحٗٚ رخٌَُ٘ حُٔٔظي٣َ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ، ك٤غ 

رخُٔلّٔٞ )حَُؿ٤ق(. ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش، كخألٍٝ حُظ٢ ٣ظليع ػٜ٘خ حُ٘خػَ أٍٝ ٓٔظؼَٔس 

ن حُلٌَس  ّٔ ٤َٜٓٛخ ك٢ ه٤َحطٜخ ٝٗؼزٜخ ٛٞ ٤َٜٓ حَُؿ٤ق ح١ٌُ ٣ِظْٜ ٣ٝئًَ. ُوي ػ

٢ّٔ. ٝٝؿٚ حُ٘زٚ ٣ٌٖٔ ٍّىٙ  ٝحٍُٜٞس. أٓخ حُؼخ٢ٗ ك٤ٔؼَ ط٘ز٤ٚ حُْ٘ٔ رخُـِحُش ك٢ ٤ٓخم ك

٠ حالٗظوخٍ ٝحُلًَش، أٝ ا٠ُ حُِٕٞ ريٍؿش أهَ. ٝحُظ٘ز٤ٚ حُؼخُغ ر٤ِؾ ٝطٔؼ٢ِ٤، ٗزّٚ ك٤ٚ اُ

حُ٘خػَ ٗوٜخ حٓٔٚ ارَح٤ْٛ ر٘ؼذ ك٢ ٍؿ٤ق، كخُٔ٘زٚ رٚ ٍٛٞس ًَٓزش ٝه٤خ٤ُش حرظٌَٛخ 

ك٤غ ٓؼَّ ارَح٤ْٛ ػ٠ِ أٗٚ ٗؼذ ك٢ ٍؿ٤ق. إ حُـِء ٛ٘خ ىحٍ ػ٠ِ حٌَُ. ٝٓؼخٗخس ارَح٤ْٛ ٓخ 

 ٖٓ ٓؼخٗخس ٗؼذ رؤًِٔٚ. ٢ٛ اال ؿِءً 

أٓخ ػٖ حُظ٘ز٤ٚ حََُٔٓ، كبٕ حألىحس حألًؼَ كخػ٤ِش ك٤ٚ ٢ٛ )حٌُخف(، ٓوخرَ طٞظ٤ق ه٤َِ      

ُزؼٞ حألىٝحص ٝحألٓٔخء ٓؼَ: ٓؼَ، ًؤٕ، ٓؼِٔخ، ٣٘زٚ. اً ٣الكع ك٢ ه٤ٜيس )ًخٕ ٓخ ٓٞف 

د رٜخ حُ٘خػَ ر٤ٖ حَُ َّ ٤ًٖ٘، ألٕ " أَٛ ٣ٌٕٞ( طٌَحٍ ًخف حُظ٘ز٤ٚ رٌَ٘ ِٓلض ُالٗظزخٙ، ٣و

ّٕ ٝٓخ ٗخًِٜٔخ ٢ٗء ر٢٘ء" حُظ٘ز٤ٚ ٓغ ىهٍٞ حٌُخف أٝ ٓؼَ أٝ ًؤ
(2)

، ٝٓلخُٝش ٓ٘ٚ حإلكخ١ش 

 ر٘و٤ٜش حَُٔػ٢ّ )أكٔي( ٖٓ ؿٞحٗذ ٗظ٠ّ، ٝرخألِٓٞد ػ٤٘ٚ. ٣وٍٞ:

 ٓخك٢ِّ، ٝك٣ِٖكُشُذ ٣ٞ١ٝال 
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ٛالٙ كُهبَبدٖٓ ٗز٤ٌ. ًخٕ ٢٠ٔ٣  كغُفًخٕ ٣ؤط٤٘خ 
(1)

  

ّٜ حُظ٘ز٤ٜخص إ       كل٢ حألٍٝ  ًًَص ك٤ٜخ أٝؿٚ حُ٘زٚ ك٢ ًَ َٓس. ألٗٚ ،ِشٛ٘خ َِٓٓش ٝٓل

ٌُٖ  .ًخٕ ٝؿٚ حُ٘زٚ ٣ظؼِن رخُطٍٞ، ٝك٢ حُؼخ٢ٗ ٓظؼِن رخُٔـ٢ء، ٝك٢ حُؼخُغ ٣َ١وش ح٢٠ُٔ

حُٔالكع ٛٞ آ٘خى طِي حُٜلخص ا٠ُ أٍٓٞ طو٤ِ٤٤ش أٝ ٤ً٘ٛش، ك٤غ أٓ٘ي حُطٍٞ ا٠ُ ح٤ُ٘٘ي 

ًٝخٗض ٌٛٙ حُظَح٤ًذ  ٗز٤ٌ، ٝح٢٠ُٔ ا٠ُ ٜٗخ٣خص حُٜالس. حُٔخك٢ِ، ٝحُٔـ٢ء ا٠ُ ٤ٓق ٖٓ

كَٛخ ػ٠ِ أىٝحص حُظ٘ز٤ٚ حطٖٞٓ َؿْ ػ٠ِ حُأهَد ا٠ُ حالٓظؼخٍحص ٜٓ٘خ ا٠ُ حُظ٘ز٤ٜخص، 

 ٝأٝؿٚ حُ٘زٚ. 

ٝظق حُ٘خػَ أؿِذ ط٘ز٤ٜخطٚ ػ٠ِ ٍٛٞ ه٤خ٤ُش ؿ٤َ ِٓٔٞٓش ك٢ حُٞحهغ ٓغ ٝؿٞى      

الطٜخ ٝٓؼخ٤ٜٗخ ٤ُْ رخألَٓ ح٤ُّٜٖ ػ٘ي حُٔظِو٢ أؿِحثٜخ حٌُٔٞٗش ُٜخ، اً حٍُٞٛٞ ا٠ُ ىال

 ًٍ ح ح ٓـخًٗذسً ٝحرظٌخٍٛخ ٝهِوٜخ ًٌُي ٤ُْ ك٢ ٓٔظطخع أ١ ٗخػَ ٝاٗٔخ ١ٌُِ ٣ِٔي ٍإ٣خ ٝطٜٞ

ػ٘ي ُِٔؼظخى. طؤط٢ طِي حُظ٘ز٤ٜخص حُو٤خ٤ُش رؤُلخظ ٓلٔٞٓش ٓؤُٞكش، ٌُٖ ر٘خءٛخ ٣ليع كـٞس 

ر٤ش ٓوٜٞٛش. ٣وٍٞ ك٢ ط٘ز٤ٚ أكٔي رٔٔخص أِٓٞ ٠٘٣قٌٝٛح ٓخ ٣ـؼِٚ  حُوخٍة ٝؿٟٔٞخ،

 ك٢ ٓوخ١غ ٓوظِلش ٖٓ ه٤ٜيس أكٔي حُِػظَ:

 أٗخ حٌُٛخد حُٔٔظَٔ

 أٗخ كيٝى حُ٘خٍ

 أكٔي رِٔٔش حُ٘يٟ

 ٛٞ حٗظؼخٍ حُؼ٘ي٤ُذ
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أكٔي ِّْٓ حٌََُٓ
(1)

 

إ ط٘ز٤ٜخص ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٓظظخ٤ُش ُِٔ٘زٚ ًحطٚ )أكٔي(، ٝر٤ٔ٠َ حُٔلَى حُٔظٌِْ )أٗخ( أك٤خٗخ 

لَى حُـخثذ )ٛٞ(، ٝرخْٓ )أكٔي( ًٌُي. إ حُٔ٘زٜخص ك٤ٜخ ػو٤ِش ٝه٤خ٤ُش ك٢ ٝر٤ٔ٠َ حُٔ

أؿِذ حُظَح٤ًذ، أْٓ ك٢ ٟٞثٜخ ط٤ًَزخ ػخٓخ ٓظؤُلخ ٖٓ ٓ٘زٚ ٝٓ٘زٜخص ٓظوخٍرش ٝٓظزخػيس 

ٓلٔٞٓش أٝ ػو٤ِش، ً٘لض ػٖ ٓيٟ حٗلؼخالص حُ٘خػَ ٝحُوَد ٖٓ حُ٘و٤ٜش ٝاِٗحُٜخ حُُِٔ٘ش 

ًّذ ط٘ز٤ٜخ اال حط٠ق ُٚ آهَ ٍٝآٙ ٓ٘خٓزخ، ك٤ٞظلٚ ٝال ٣ٔظـ٢٘ ػ٘ٚ. إ ؿِٔش  حُالثوش. كٌِٔخ ٍ

 حُظ٘ز٤ٜخص حُٔظؼِوش ر٘و٤ٜش أكٔي ك٢ طِي حُو٤ٜيس، ٢ٛ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:
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 ٗٞع حُظ٘ز٤ٚ  حُٔ٘زٚ رٚ حُٔ٘زٚ

 أكٔي 

) أٝ ح٤ٔ٠َُ 

 حُؼخثي ػ٤ِٚ(

 

 

 حُزالى -

 حٌُٛخد حُٔٔظَٔ -

 كيٝى حُ٘خٍ -

 ـٔشحُ٘-حُوطٞس -

 حألٍُم) حألىحس ٢ٛ حالْٓ: حُظ٘خرٚ( -

 حَُٛخٙ -

 حُزَطوخٍ -

 ح٣ًٌَُخص -

 حُز٘لٔـش حَُٛخ٤ٛش -

 حٗيالع ظ٤َٜس كخْٓ ك٢ ٣ّٞ ك٣َش -

 ِّْٓ حٌََُٓ -

 رِٔٔش حُ٘يٟ -

 حُِػظَ حُزِي١ -

 حٍُِٔ٘ -

 حُو٣َطش -

 حٗظؼخٍ حُؼ٘ي٤ُذ -

 حُز٘لٔؾ ك٢ ه٣ٌلش -

 هَٜ ًَ ح٣َُق -

 أٓزٞع ٌَٓ -

 زٞىحُٔؼ -

ؼزي - َٔ  حُ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ػو٢ِ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ََٓٓ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ػو٢ِ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ٢ُر٤ِؾ / ه٤خ

 ر٤ِؾ / ػو٢ِ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ
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ٗالكع إٔ حُظ٘ز٤ٜخص ك٢ ٓؼظٜٔخ ر٤ِـش، ًخٗض ك٤ٜخ أٝؿٚ حُ٘زٚ أ٤ََٓ ا٠ُ حُو٤خ٤ُش ػْ ا٠ُ      

حُؼو٤ِش كخُٔلٔٞٓش ٢ٛٝ ه٤ِِش، اٜٗخ ٓـٔٞػش ٖٓ أٝؿٚ حُ٘زٚ حُظ٢ ٣زلغ رٜخ حُ٘خػَ ػٖ 

زيع، ٝطؤ٤ًي ٌٓخٗظٚ ك٢ ٝٛق حُٔظليع ػ٘ٚ ٝاهَحؽ ٍٛٞطٚ حُٔخًؼش ك٢ حُ٘ؼٍٞ حُيحه٢ِ ُِٔ

 كٌَ حُٔظِو٢ ٝٝؿيحٗٚ ٝحُظؤػ٤َ ك٤ٚ ٝاه٘خػٚ رخُٔٔئ٤ُٝش. 

ن حُيالالص ٝطئًي حُظ٘ز٤ٜخص حُٔخروش       ّٔ ًٔخ ًخٗض ط٘ز٤ٜخص حألػ٠خء حُـ٤ٔٔش ألكٔي ُظؼ

ّٓغ ٖٓ ٠ٓخ٤ٜٓ٘خ:  ٝطٞ

 ٗٞع حُظ٘ز٤ٚ حُٔ٘زٚ رٚ حُٔ٘زٚ

 ؿٔي١

 ٛي١ٍ

 ؿِي١

 ؿٔي١

 ٣ي١

 ٝؿٜي

 حألٓٞحٍ

 ٘خّرخد ًَ حُ

 ػزخءس ًَ كالف ٤ٓؤط٢ ٖٓ كوٍٞ حُظزؾ

 ر٤خٕ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ حُٜ٘خػخص حُول٤لش

 طل٤خص حٍُِٛٞ ٝه٘زِش

 ؿخ٠ٓخ ٓؼَ حُظ٤َٜس

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ه٤خ٢ُ

 ر٤ِؾ / ٓلّٔٞ

 ر٤ِؾ / ػو٢ِ

 ر٤ِؾ / ػو٢ِ

 ََٓٓ / ه٤خ٢ُ

 

ٌَّ٘ ٍٛٞس ًخِٓش ُِٔ٘زٚ أكٔي      ، ٌُٜ٘خ رطز٤ؼش ٖٓ ٌٛٙ حُظ٘ز٤ٜخص حُلَػ٤ش ٗٔظط٤غ إٔ ٗ

حُلخٍ ه٤خ٤ُش حكظَح٤ٟش ٣زو٠ حًظٔخُٜخ ٓخًؼخ ك٢ ٤ً٘ٛش حُ٘خػَ، كٜٞ ح١ٌُ ٣َٟ أرؼي ٓ٘خ، ٝٛٞ 

ح١ٌُ طؤػَ أًؼَ ٓ٘خ. ُٝإلٗخٍس كبٕ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ هي حػظٔي ػ٠ِ ٝٛق ؿ٢ٔٔ هخٍؿ٢ 

ٝآهَ ػو٢ِ ىحه٢ِ ُ٘و٤ٜش أكٔي. ًٝخٕ ٓؼـْ حُظ٘ز٤ٜخص ٝحٓؼخ ٝٓظؼيى حُٜٔخىٍ ًخُطز٤ؼ٢ 

 ٜ٘خػ٢ ٝحُي٢٘٣.  ٝحُ
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III. ٌإثذاػُخ انجُبء االعزؼبس: 

٣ظ٤ق حُوطخد حُ٘ؼ١َ ُِـش كَٛش حُوَٝؽ ػ٠ِ ح٢ُٔ٘ حُٔؤُٞف ك٢ حُظؤى٣ش ٝك٢       

حُظَح٤ًذ حُِلظ٤ش حُؼخى٣ش، كٌؼ٤َح ٓخ ط٘خكْ حُ٘ؼَحء ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ًٝؼ٤َح ٓخ ًخٕ ًُي ٓززخ 

٣ـ٤َّ ك٢ ٓٔخٍ حُِـش حُ٘ؼ٣َش. ٝحُويٍس  ُِظلٞم ٝحَُٜ٘س ٝحالٗظ٘خٍ. إ حالٓظؼخٍس ػيٍٝ ر٤خ٢ّٗ 

حُزالؿ٤ش ٌُٜح حُؼَٜ٘ حُز٤خ٢ٗ ؿخُزخ ٓخ ًخٗض ٤ًٍِس أٓخ٤ٓش ُِٔٞحُٗش ٝحُٔلخِٟش ٝطٞؿ٤ٚ حَُأ١ 

حُ٘وي١. ٣َٟ حرٖ ٤ٍٗن إٔ حالٓظؼخٍس ُْ طٌٖ ٠ٍَُِٝس حُِٔلش ٝاٗٔخ ُٔلخُٝش حإلريحع ٝحُظلٖ٘ 

ٌالّ حهظيحٍح ٝىحُش، ٤ُْ ٍَٟٝس... كبٗٔخ :" ٝحالٓظؼخٍس اٗٔخ ك٢ حطٔخػْٜ ك٢ حُك٢ حُوٍٞ

حٓظؼخٍٝح ٓـخُح ٝحطٔخػخ"
(1)

. 

إ ح٢ُ٘ء ٖٓ ؿ٤َ ٓؼيٗٚ  " :ك٢ ػيٍٝ ُـظٚ ٝطَح٤ًزٚ إٔ ؿٔخ٤ُش حُ٘ؼ٣ََٟٝ حُـخكع      

أؿَد، ًِٝٔخ ًخٕ أؿَد، ًخٕ أرؼي ك٢ حُْٞٛ، ًِٝٔخ ًخٕ أرؼي ك٢ حُْٞٛ، ًخٕ أ١َف، ًِٝٔخ 

خٕ أػـذ، ًخٕ أريع"ًخٕ أ١َف، ًخٕ أػـذ، ًِٝٔخ ً
(2)

. 

ؿخءص طؼ٣َلخص حالٓظؼخٍس ػ٘ي حُ٘وخى حُظَحػ٤٤ٖ ٓظـخٗٔش ٝٓظوخٍرش؛ اً ٣ؼّيٜٝٗخ ٗٔطخ ٖٓ      

كٜخ ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ  َّ ى ػٖ ٣َ١ن ح٤ُٔخم. ٣ُؼ ٍَ ف رٚ، ٝاٗٔخ ٣ُي َّ أٗٔخ١ حُظ٘ز٤ٚ ؿ٤َ حُٜٔ

ٝطظَٜ، ٝطـ٢ء ا٠ُ حْٓ إٔ ط٣َي ط٘ز٤ٚ ح٢ُ٘ء رخ٢ُ٘ء، كظيع إٔ طلٜق رخُظ٘ز٤ٚ  ":روُٞٚ

حُٔ٘زٚ رٚ كظؼ٤َٙ حُٔ٘زٚ ٝطـ٣َٚ ػ٤ِٚ"
(3)

. 
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ّٞ ٗؤٕ      حالٓظؼخٍس ك٢ حُِـش  ُْ ٣ظٞهق حُ٘وخى حُؼَد ػزَ حألُٓخٕ حُٔظؼخهزش ػ٠ِ حإلٗخىس رؼِ

"ٍأّ حُزي٣غ ٝأك٠َ حُٔـخُ حُ٘ؼ٣َش، كبًح ػّيٛخ حرٖ ٤ٍٗن "
(1)

وخْٓ ُِٜـَس ك٢ حُوَٕ حُ 

ٟٓٞلخ  ٣ْوٍٞ أى٤ٗٝ ٤ظٜخ ٝأ٤ٔٛش حُٔـخُ رٜلش ػخٓش.يٍٝٙ ال ٣ٌَ٘ أٛٔر كبٕ حُ٘وي حُليحػ٢

ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ حُٔـخُ ُٓٞيحً ُظ٘ٞم حُ٘لْ ا٠ُ ٓخ ٛٞ ؿ٤َ "... حُٔظِو٢:  طؤػ٤َ حُٔـخُ ك٢

ٓؼِّٞ، ًٝٔخ ًخٕ حُلٖ، ٝٓ٘ٚ حُ٘ؼَ، ط٘ٞهخً ا٠ُ ًٔخٍ ال ٣٘ظ٢ٜ، ًخٕ حُٔـخُ ػَٜ٘حً ٜٓٔخً ك٢ 

"حُِـش حُ٘ؼ٣َش
(2)

ك٢ هٞحُذ. ًخٕ حٌَُ٘ حُوخٍؿ٢ ُِظـَرش حُ٘ؼ٣َش ك٢ أِٓٞرٜخ ٓليىح  ٝاًح .

 ٝحالرظٌخٍ.   ٚ ٝر٤خٗٚ، ٣يكغ رخُ٘خػَ ا٠ُ حإلريحعكبٕ ح٠ُٕٔٔٞ ٓخ ُحٍ ٣ظَٞٓ حُؼِٞ ك٢ رالؿظ

٣ٌخى ٓظ٘لٔخ ُٜخ ك٢ ًؼخكظٜخ ٝطؼّيىٛخ، ك٤غ ال  (أػَحّ)ٌِٗض ٖٓ ى٣ٞحٕ  إ حالٓظؼخٍحص     

٢ أٗٞحػٜخ؛ ك٤غ حٌُ٘خ٣ش اًح ًخٗض طِي حالٓظؼخٍحص ٓظزخ٣٘ش كٜٓ٘خ ٓوطغ ٗؼ١َ. ٝ ٣ٞوِ

. ًٕٞ أؿِزٜخ طو٢ِ٤٤ ـٔغ ر٤ٜ٘خكبٕ ٓخ ٣ ـ٣َي ٝحُظ٤َٗق،ٝحُظ ٝحُظ٣َٜق ٝحألَٛ ٝحُظزؼ٤ش

" إٔ ط٢ٔٔ رخْٓ ٍٛٞس ٓظلووش ٍٛٞس ػ٘يى ٤ٔٛٝش ٓل٠ش، طويٍٛخ ٓ٘خرٜش ُٜخ..."ٝٛٞ
(3)

  

ن ٖٓ رُؼي حُيالُش ٝأ ّٔ  .ػَٛخكظ٘ظؾ ػيٝال هخٛخ ٣ؼ

حُزالى( ٣وٍٞ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ: )ٝطِٝؿضَ 
(4)

٣٘زٚ حُزالى رخُِٝؿش، ٝحٓظؼ٤َ حُِلع )طِٝؿض(  .

حؽ ط٘ز٤ٜٚ رخُِٝ خ َٝٛ ا٠ُ كيّ ٣ًٞ ٗو٤ٜش ٓلٔي رؤٍٝ رالىٙ حٍطزخ١خ ػ٠ ُـخٓغ حٍطزخ١

، كال رالى ٖٓ ىٕٝ ٘لؼشخ ٝٓزً حٕ كُ ٢ٛٝ ػالهش ٝػ٤وش ر٤ٖ ٗو٤ٜٖ، طؼّي ػويح ٣ظزخىٍ رٚ حُؼَٜ٘

 هالٛش ٜخ٣ش حُو٤ٜيس ٝال ٓلٔي ٖٓ ىٕٝ رالىٙ. ؿخءص ٌٛٙ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ك٢ ٗٓلٔي 
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؛ ًٝخٗض ًٔخ ٢ِ٣: )طِٝؿَض ٗلٔٚ حإل١خٍ ك٢حُظ٢ طوّيٓظٜخ حُٔ٘خرٜش ُٜخ، ُِظَح٤ًذ حُٔؼ٣ٞ٘ش 

ؿ٤ٔغ حُلظ٤خص ـ ٝطِٝؿَض حُيٝح٢ُ ٤ٓٝخؽ ح٤ُخ٤ٖٔٓ ـ ٝطِٝؿَض حُٔالُْ ـ ٝطِٝؿَض حُزالى(
(1)

. 

ُض حٌُِس ا٠ُ أُْ، ٝحألَٓ ا٠ُ ٌٛٙ حُظَح٤ًذ  ّٞ كخُِٝحؽ ح١ٌُ ٣لِْ رٚ ٓلٔي  ٣ؤّ.ك٢ كو٤وظٜخ ك

 ُْ ُٖٝ ٣ظلون ٓخ ىحٓض حُٔؼخٗخس ٓٔظَٔس. 

: )ُٔخًح طوظل٢ ٣خكخ اًح ػخٗوظٜخ ؟(ٝك٢ ٟٓٞغ آهَ ٖٓ حُي٣ٞحٕ
(2)

. حٓظؼ٤َ حُِلع حُيحٍ ػ٠ِ 

ٍ ٖٓ حُٔ٘زٚ رٚ ٝٛٞ حَُٔأس أٝ حُلز٤زش رـخٓغ حُلذ، كخُ٘خػَـ ٝك٢ ً ّٞ ؼ٤َ ٖٓ حُلخالص ـ ٣ظل

ِز٢  ّٔ ُٜخ ٝحُ ّٝ حُٞكيس ا٠ُ حُلَحم، ٖٝٓ حُٔؼخىس ا٠ُ حُ٘وخء ك٢ ٓظ٘خه٠خص طـؼَ حإل٣ـخر٢ أ

ٜٗخ٣ظٜخ. اًح ػخٗن ٣خكخ، رٔؼ٠٘ اًح ؿخءص ٣خكخ ك٢ ٓو٤ِّظٚ حُ٘ؼ٣َش ٝك٢ أكالٓٚ ٝطل٤ٌَٙ، كبٜٗخ 

ظِو٢. ٝألٕ ُٖٓ حُزؼي ٓخ كظجض طـَد ػٖ ٝؿٜٚ ٝطوظل٢. ٢ٛٝ ٍٛٞس ه٤خ٤ُش ٣ظٌٝهٜخ حُٔ

ر٤ٜ٘ٔخ ُٖٓ ٣ٞ١َ هي ٣ٔلٞ ح٣ًٌَُخص، ٝألٕ ٣خكخ حُظ٢ ػَكٜخ حُ٘خػَ طٌٕٞ هي طـ٤َص ػٔخ 

ًخٗض ػ٤ِٚ. كخُٔؼخٗوش ٍٛٞس طلو٤و٤ش ٓٞؿٞىس أٛال، ٌُٖٝ ٝظ٤لظٜخ ك٢ ٌٛح حُظ٤ًَذ ريص 

 ٓـخ٣َس ُِٔؤُٞف. ٝؿخءص حٓظؼخٍس رؤِٓٞد حٓظلٜخ٢ٓ، ؿَٟٚ حُلَٔس.

ٖ ٌٛٙ حٍُٜٞس حُز٤خ٤ٗش رخٓظؼخٍس أهَٟ ال طوَ ؿٔخال ٝىالُش ػٖ طخرؼظٜخ ٣ُٔزن ٓلٔٞى ى٣ٍٝ

: )ُٔخًح ٣َٜد حُ٘ؼَ ٖٓ حُوِذ اًح ٓخ حرظؼيص ٣خكخ ؟(روُٞٚ
(3)

،  َّ ك٤غ ٗزّٚ حُ٘ؼَ رٌخثٖ ٣ل

ك٤ـؼِٚ هخىٍح ػ٠ِ حُوَٝؽ ٝحُ٘لخً ٖٓ حُوِذ ك٢ كخُش رُؼي ٓي٣٘ش ٣خكخ ػٖ ٓو٤ِش حُ٘خػَ. طظ٠ق 

حُلخُظ٤ٖ؛ كبًح ؿخرض ٣خكخ ًحص حألٍٛٞ حٌُ٘ؼخ٤ٗش حُظ٢ حهظخٍص آَحث٤َ إٔ حُٔؤٓخس ك٢ ًِظخ 

 طز٢٘ ػ٠ِ أٗوخٟٜخ ػخٛٔظٜخ )طَ أر٤ذ(، كبٗٚ ال ٓـخٍ ُِ٘ؼَ ٝال هيٍس ػ٠ِ حٗـخُٙ. ٝاًح 
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َ حُ٘خػَ ا٠ُ ٓؼخٗوش ٣خكخ أ١ حُظوَد ٜٓ٘خ ك٢ ٗل٤ٔظٚ، كبٕ حُ٘ؼَ ال ٣ٔظط٤غ ٓ٘لٜخ ٓخ  ّٛ طٞ

، كٌؤٜٗخ طوظل٢ ػٖ حُٞؿٞى ػخ٤ٗش. ٌٌٝٛح ٣زو٠ حُ٘خػَ ك٢ ػٌحد طٔظلن ٖٓ ٍٛٞ ٝطؼخر٤َ

ٓٔظَٔ ٓززٚ حُ٘ٞم ا٠ُ أٍٝ ١ٝ٘ٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٌٓغ ٓيس ٣ٞ١ِش ك٢ حُٔ٘ل٠، ٣ظوز٢ ك٢ 

َٛحع ٓغ حُلٜخٍ حُوخٍؿ٢ حُلو٤و٢، ٝك٢ كَٓخٕ ىحه٢ِ ك٢ ٍإحٙ ٝأكالٓٚ. إ ٌٛح ٣ٜ٘غ 

 ُش حُ٘ل٤ٔش ح٣ٍُِٔش. ك٤ٚ طَحؿ٤ي٣خ رؼزخٍس أٟٝق ٌُٜح حُٔوخّ ٌُٜٝٙ حُلخ

إ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ هي طلخىٟ ـ ا٠ُ كي ًز٤َ ـ طٞظ٤ق حالٓظؼخٍحص حُظ٣َٜل٤ش، ألٜٗخ طلّي ٖٓ 

كًَخص حُ٘خػَ، كال ٣ويٍ طؼي٣ش ػظزخص حُٔظيحٍٝ ر٤ٖ حُ٘ؼَحء، ك٤غ ٢ٛٞ٣ حٌُٔخ٢ً ك٢ ٌٛح 

ظؼخٍ ٓ٘ٚ ؿ٤ِخً ٢ٛٞٗ ك٢ حالٓظؼخٍس رخُظ٣َٜق إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘زٚ ر٤ٖ حُٔٔظؼخٍ ُٚ ٝحُٔٔ"  حُٔوخّ:

ىهِض ك٢ ر٘لٔٚ، أٝ ٓؼَٝكخً ٓخثَحً ر٤ٖ حألهٞحّ، ٝاال هَؿض حالٓظؼخٍس ػٖ ًٜٞٗخ حٓظؼخٍس، ٝ

رخد حُظؼ٤ٔش ٝحألُـخُ"
(1)

ٌُٕٝٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُليحػ٢ رؼ٤ي حَُإٟ ٝحُظٍٜٞحص،  كبٗٚ ػ٠ِ  .

حإلكٜخف ػٔخ حٓظؼخٍحص ٤ٌ٘ٓش ٝحٓظؼخٍحص طو٤ِ٤٤ش ٢ٌُ ٣٘لٌ ا٠ُ  حُ٘خػَ إٔ ٣ؼٔي ا٠ُ طٞظ٤ق

٣٘ـَ رخُٚ ٣ٝويّ كٌَطٚ ٝٝؿٜش ٗظَٙ. ٌٝٛح حالهظ٤خٍ ٣ُؼّي ٓٔش أِٓٞر٤ش ُٔٔ٘خٛخ ٖٓ هَحءط٘خ 

 ُِي٣ٞحٕ. 

      ًَ ح ٣ظؼِن رٔخ ٠ٔٔ٣ ك٢ حُِٔخ٤ٗخص حُلي٣ؼش )حالهظٜخى طٌ٘ق حالٓظؼخٍس ػٖ ؿٔخ٤ُظٜخ، أٓ

٤ِٓٝش رؤٜٗخ " حُِـ١ٞ(، ك٤غ أٗخٍ ٛالف ك٠َ ا٠ُ ٌٛٙ ح٤ُِٔس حُٔٞؿٞىس ك٢ حالٓظؼخٍس 

ُظولق حُوٍٞ ٖٓ رؼٞ حُؼ٘خَٛ ؿ٤َ ح٣ٍَٝ٠ُش؛ كبرَحُٛخ ُِٜلش حُـخُزش ٣ـؼِٜخ طِق ػ٠ِ 

حُؼَٜ٘ ح١ٍَٝ٠ُ ُِظل٤َٔ حُٔالثْ َُِٓخُش"
(2)

 ٍٓض ٓؼخ١لٜخ حُـزخٍ . كؼ٘يٓخ ٗوَأ حُظ٤ًَذ: )
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ٝهزؤط٢٘(
(1)

ٌٛٙ حالٓظؼخٍس. كبٗٚ ٖٓ حُٔزيأ حإلكخ١ش رٌَ حُيالالص ٝحُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ط٘وِٜخ ا٤ُ٘خ ، 

 ًَ خ ٓ٘ٚ ٣ٝـ٤ذ ػ٘خ آهَ. ك٢ٜ ٍٛٞس ٗؼ٣َش ًَٓزش ح ٤ُْ رخ٤ُّٜٖ، هي ٌٗظ٘ق رؼ٠ً ٗالكع أٓ

٣٘زّٚ ك٤ٜخ حُ٘خػَ حُـزخٍ ك٢ حكظ٠خٜٗخ ُِٔوخ٤ٖٓٝ حُلِٔط٤٤٘٤ٖ، رؤٗوخٙ ٣٘ظِػٕٞ ٓؼخ١لْٜ 

ك٢ٜ ٤ُوزجٞح رٜخ ٛئالء ػٖ ػ٤ٕٞ حُؼيٝ. ٌٝٛح ٍِٓ اٗخ١ٍ ا٠ُ ٌٓخٗش حُـزخٍ ك٢ حُٔوخٝٓش: 

ٝإٔ ٢ٍٓ حُٔؼطق ك٢ طَحػ٘خ حُؼَر٢ ىحٍ ػ٠ِ حُٜٔٞى ٝحالٓظؼيحى  ،حُٔؤٟٝ ُِٔـخٛي٣ٖ

 ُِٔوخٝٓش.  

إ طٞظ٤ق ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُالٓظؼخٍحص ى٤َُ ػ٠ِ ػٔن ٍإ٣ظٚ ٝٓلخُٝظٚ حإلرخٗش ػٖ      

ٓؼخٗخس ًز٤َس، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ػَٔ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ًُي، ٝىالُظٚ ػ٠ِ ى٣ٔٞٓش ٓ٘خػَٙ 

لخٍٝ ك٢ ًَ َٓس رِٞؽ حُز٤خٕ، ك٤وَؽ رخُٔظِو٢ ٖٓ ٗطخم حُلو٤وش حُز٤ٔطش ٝأكخ٤ٓٔٚ، ك٤غ ٣

ا٠ُ ؿٞ حٍُٜٞس حُو٤خ٤ُش، ٢ٌُ ٣٘خًٍٚ ٌٛح حأله٤َ ٛٔٞٓٚ، أٝ ك٢ حألهَ ٣ـِذ حٗظزخٛٚ. ٝٓغ 

ًٕٞ حالٓظؼخٍس ك٢ أِٜٛخ ػيٝال ػٖ حُِـش حُٔؤُٞكش، اال أٜٗخ طؼي ٓٔش أِٓٞر٤ش )ٖٓ حألٓخ٤ُذ 

     ٌٛح ٓخ حػظٔي ػ٤ِٚ ى٣ٞحٗٚ )أػَحّ(.حُز٤خ٤ٗش حَُحه٤ش(، ٝ

ؿْ ٖٓ ًٜٞٗخ طظؤْٓ ػ٠ِ حُٞكيحص حُِـ٣ٞش رؤكـخٜٓخ ٝك٢ ٓوظِق       َّ ّٕ حألِٓٞر٤ش ػ٠ِ حُ ا

ًِّ ك٢ أِٜٛخ ػ٠ِ  ٓٔظ٣ٞخطٜخ ًخإل٣وخع ٝحُٔؼـْ ٝحُظ٤ًَذ حُ٘ل١ٞ ٝحُزالؿش، االّ أٜٗخ طَ

ّٕ أِٓٞر٤ش أى٣ذ أٝ ٗخػَ ط ظَٜ ك٢ ٜٗٞٛٚ حُٔظؼّيىس حُظ٢ حُ٘ٚ ًٞكيس ٍث٤ٔش ُِظل٤َِ. ا

ٌَّ ريٍٝٛخ ٝكيحص ؿِث٤ش ٌُٜح حُظل٤َِ. ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ٣طَف ؿٍٞؽ ٤٘٤ُٞٓٚ )  Georgesطُ٘

Molinié)  َٓئحال ؿ٣َٛٞخ: " ٓخ ٢ٛ حُٞكيس حألٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ظْ حالٍطٌخُ ػ٤ِٜخ ك٢ حُظل٤ِ 
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حألِٓٞر٢ ُِوطخد؟"
(1)

٣َطٌِ ػ٤ِٜخ ٌٛح  ، اٗٚ ٣ظٔخءٍ ػٖ ٣ّٞٛش حُؼ٘خَٛ حأل٤ُٝش حُظ٢

ٛٞ حُ٘ٚ" –ٝٗوُٞٚ ىٕٝ طَّىى  –حُٜٔ٘ؾ. ٣ـ٤ز٘خ: " إ حُـٞحد ح٤ُو٤ٖ 
(2)

. ٣َُٝؿغ ًُي ا٠ُ 

ٗش   ّٞ ُٜٔخ ًٕٞ حُٞكيحص حُظ٢ طلّيػ٘خ ػٜ٘خ طٌَ٘ ػ٘خَٛ ٌٓ ّٝ ػخ٤ِٖٓ رخُـ٢ حأل٤ٔٛش: " أ

َ... ٓخى٣ش، ٟٖٔ حُؼ٘خَٛ حألهَٟ ُِٔ٘ظٞؽ حُٜ٘خث٢ ح١ٌُ ٣ؼّي حُٟٔٞٞع حُلو٤و٢ ُِظل٤ِ

ٝح٥هَ، َٛ ٗٔظط٤غ حٍُٞٛٞ كؼال ا٠ُ ٝكيحص هخرِش ُِظ٤ٜٖٔ أٝ هخرِش ُالٗلٜخٍ ػٖ رؼ٠ٜخ 

حُزؼٞ، هخٛش ك٢ حُوطخد حألىر٢؟"
(3)

. ٌٛح حُؼخَٓ حُؼخ٢ٗ ًًَٙ ر٤ٜـش حالٓظلٜخّ ح١ٌُ 

 ٣ُلْٜ ٓ٘ٚ حُ٘ل٢ ٝحإلٌٗخٍ، أ١ أٗ٘خ ال ٗٔظط٤غ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ًُي.

ٍٝس طـخُٝ حُزلغ ك٢ ا١خٍ حُـِٔش، ا٠ُ ٓخ ٛٞ أٝٓغ ٜٓ٘خ ًٔخ ىػخ أ٤ٖٓ حُو٢ُٞ ا٠ُ َٟ     

ٍَٟٝٝس حُ٘ظَ ا٠ُ حُـٞحٗذ حُل٤٘ش هخٛش. ٣ًٌَ: " كبٗ٘خ ح٤ُّٞ ّٗٔي حُزلغ رؼي حُـِٔش ا٠ُ 

حُلوَس حألىر٤ش، ػْ ا٠ُ حُوطؼش حٌُخِٓش ٖٓ حُ٘ؼَ أٝ حُ٘ؼَ. ٗ٘ظَ ا٤ُٜخ ٗظَط٘خ ا٠ُ ًَ ٓظٔخٓي 

ٔخ ال رّي ٓ٘ٚ ك٢ ٌٛٙ حُ٘ظَحص ا٠ُ ٗئٕٝ ك٤٘ش"٤ٌَٛٝ ٓظٞحَٛ حألؿِحء، ٝٗظليع ك٤
(4)

 . 

ٖٓ ٌٛح، ٝك٢ ٓلخُٝظ٘خ حُظوََد ك٢ طل٤ِِ٘خ ٖٓ ٓ٘خٛؾ حُزالؿش حُـي٣يس، حٍطؤ٣٘خ إٔ ٌٗٛذ      

٤ٚ ٓلٔي حُـٌح٢ٓ  ّٔ رؼ٤يح ػٖ رالؿش حُـِٔش ٓ٘لِٜشً ا٠ُ رالؿش حُ٘ٚ رؤًِٔٚ؛ ا٠ُ ٓخ ٣ٔ

)ط٣َ٘ق حُ٘ٚ(
(5)

ٞ حُٜ٘ٞٙ حُ٘ؼ٣َش حُليحػ٤ش  ك٢ ًظخرٚ ح١ٌُ ، ح١ٌُ حػظٔيٙ ك٢ طل٤َِ رؼ

أهٌ حُؼ٘ٞحٕ ٗلٔٚ. ٣٘طِن حُـٌح٢ٓ ٖٓ حُوطٞس حأل٠ُٝ ُظل٤َِ حُ٘ٚ ٢ٛٝ حُظِو٢ ٖٓ حُ٘خهي أٝ 

 حُٔلَِ، ك٤ـؼَ ُٚ كخُش ػخُؼش ُظِو٤ٚ ـ اٟخكش ا٠ُ حإله٘خع ٝحالٗلؼخٍ ـ ٢ٛٝ كخُش )حالٗلؼخٍ 

 

                                                 
(1) George Molinié, la stylistique, éd. P.U.F, Paris 1993, p 7. 
(2) Ibid ; p 7. 
(3) Ibid, p 7. 
 .166 - 165ص، 1996 قول، دار الكتب ادلصرية، القاىرةأمٌن اخلويل، فن ال (4)
 .34، ص1987ة(، دار الطليعة، بًنوت د الغذامي، تشريح النص )مقاربات تشرحيية لنصوص شعرية معاصر عبد اهلل زلم (5)
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حُؼو٢ِ(
(1)

كٜخ:" اٜٗخ كخُش حٗلؼخ َّ ٍ، ٌٝٛح ٠٣ٖٔ ُِ٘ٚ ١َٗ ٝؿٞىٙ حُـٔخ٢ُ، ٌُٝ٘ٚ ، حُظ٢ ٣ؼ

٤ُْ حٗلؼخال ػخ١ل٤خ، ٝاٗٔخ ٛٞ حٗلؼخٍ ػو٢ِ... ٛٞ طَه٤ش ُِؼخ١لش ٝطَه٤غ ُٜخ ُظٌٕٞ حٗظظخ٤ٓش 

ٌٜٓرش"
(2)

. ك٠٤طَ حُوخٍة حُـي٣ي ا٠ُ إٔ ٣ٔزق ك٢ ٓل٤ط٤ٖ ًخٗخ ك٢ حُٔخ٢ٟ حُو٣َذ 

خُش حُٔؼٜٞىس ُِظِو٢ ا٠ُ كخُش ٓظزخػي٣ٖ، ٝٛٔخ حُٔ٘طن ٝحُؼخ١لش، ٣ُٝوَؿٚ ٖٓ روؼش حُل

طٔظـ٤ذ ُٔظطِزخص حُو٤ٜيس حَُحٛ٘ش، ك٢ كيحػظٜخ ٝؿّيطٜخ، ٣وٍٞ:" ٌٛٙ ٢ٛ حُ٘خػ٣َش حُـي٣يس 

آٌخ٤ٗش اريحع ؿي٣ي طلَٝ ًٗٞعًسح ٖٓ حُٔظِو٢ حُـي٣ي، كخُ٘ٚ هخثْ ػ٠ِ ػالهخص ؿي٣يس، ٝال 

رّي ُِوَحءس إٔ طوّٞ ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ؿي٣يس"
(3)

 . 

٣ٞحٕ )أػَحّ( ُٔلٔٞى ى٣ٍٖٝ )ه٤ٜيس حُوزِ( أًٗٔٞؿخ ُِٔوخٍرش حهظَٗخ ٖٓ ى     

 حُظ٣َ٘ل٤ش ٝحٗطِو٘خ ٖٓ حُـِٔش حُظ٢ ر٘ظٜخ حألٓطَ حُظخ٤ُش:

 ًٝخٕ حُٔخء ك٢ أٍٝىس حُـ٤ْ

 ٝك٢ ًَ أٗخر٤ذ حُز٤ٞص

٣خرٔخ
(4)

            . 

 فً قراءتنا للجملة، وبشكل تدرٌجً لتركٌبها نلحظ مستوٌٌن لداللتها:     

: وهو الذي ٌحّدده مسار التركٌب إلى غاٌة لفظة )بٌوت(، أي )وكان الماء فً أوردة األول

 ١ز٤ؼ٢ ك٢الغٌم وفً كل أنابٌب البٌوت(، إنها تقرٌرٌة وعادٌة العناصر والتركٌب، فالماء 

 الغٌوم وفً القنوات المخصصة له، ووجوده فعلً حقٌقً. ومن حٌث التركٌب النحوي هً 

                                                 
 .37، ص الغذامي، تشريح النص (1)
 .37ص ادلرجع نفسو،  (2)
 .38 - 37 ادلرجع نفسو، ص (3)
 .630، )قصيدة اخلبز(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (4)
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ا الناسخ )كان(، فكانت لفظة )الماء( اسما له، وخبره شبه الجملة )فً جملة اسمٌة دخل علٌه

أوردة الغٌم(، وشبه الجملة )فً أنابٌب البٌوت( معطوف على هذا الخبر. إّن الداللة فً هذا 

 التركٌب ال ترقى إلى تؤوٌل أو احتمال، وإنما هً داللة مرجعٌة.

لجملة إلى داللة جدٌدة. إن البنٌة التركٌبٌة :  عند بروز الصوت األخٌر )ٌابسا( ترتفع االثاني

ٌّرت، حٌث أزاحت هذه الكلمة الجدٌدة الخبر األول وحلّت محلّه، فتحّولت البنٌة  األولى تغ

الداللٌة فً المستوى السابق " من حالة الحضور إلى حالة الغٌاب"
(1)

، التً تقوم على عالقة 

ئ الذي فُرضت علٌه إعادة ترتٌب تجمع بٌن الماء وحالة الٌبس، زعزعت توقع القار

 دالالته.

إن الماء عنصر الحٌاة والروح ومصدر الخصوبة، ال ٌمكنه أن ٌٌبس ـ فً حقٌقة األمر ـ     

ٌُفتقد وٌزول من مواقعه وأماكن وجوده. بهذا، فإن انعدام الماء هو انعدام للحٌاة، أو  وإنما 

 والزوال. رخالٗوزخٝباألحرى إنذار 

ن أن نقٌم عالئق بٌن هذه الجملة وبعض الجمل التً تلٌها فً القصٌدة، قصد نحاول اآل     

 الوصول إلى نهائٌات مضامٌنها المعنوٌة. نقرأ: 

 وكان الموت ٌمتّد من القصر

إلى الرادٌو، إلى بائعة الجنس، إلى سوق الخضار
(2)

    

صداقٌة وتؤكٌدا  فً األول م أىًٍ٘خٛخهنا تتحرك القصٌدة لتضفً على الداللة التً      

حٌث ٌّتضح الموت الذي أماءته الجملة األولى. ومما ٌضاعف من تماسك البنٌة الداللٌة 

التً برز بها الماء )فً الغٌم، وفً أنابٌب البٌوت(، والموت حٌث  حالٗظ٘خٍللجملتٌن، صفة 

                                                 
 .41ص تشريح النص، الغذامي،  (1)
 .630اخلبز(، ص قصيدة )، قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (2)
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واحتالله  )ٌمتّد( فً األماكن التً ذكرها الشاعر. إّن انتشار الماء الٌابس ٌعنً حلول الموت

للمساحات الشاسعة وامتداده امتداد الماء فً األرض والفضاء، ومن " هنا ٌدخل القارئ 

كعنصر فّعال فً النص، وتتحرك معه القصٌدة"
(1)

 . وتتواصل القصٌدة:

 ما الذي أٌقضك اآلن

تمام الخامسة ؟
(2)

 

ٌّته عند انتباهن      ا إلى إهداء جملة استفهامٌة موّجهة إلى مخاَطب مجهول تّتضح هو

القصٌدة: )إلى إبراهٌم مرزوق(، الذي تتحّدد شخصٌته فً جملتٌن الحقتٌن: )كان رّساما 

وثائر(
(3)

و)كان إبراهٌم رّساما وأب( 
(4)

. هنا تتوسع الداللة أكثر وٌكون االحتمال األكبر أن 

العنوان القصٌدة مرثٌة ألحد رجال المقاومة الفلسطٌنٌة الذي ظهر اسمه فً اإلهداء. وٌمنح 

 ًً لالستفهام: أي السبب الذي أٌقظ إبراهٌم هو  من جهة أخرى فً لفظة )الخبز( إجابًة

واجباته فً اقتناء الخبز ألوالده. " من هنا تؤتً جملة العنوان لتكون نواة داللٌة تنمو شعرٌا 

وتنتشر فً قصائدنا الحدٌثة"
(5)

بعد . لكن الداللة ال تزال غٌر مكتملة، نرقب تطوراتها حٌنا 

حٌن  حتى ٌوصلنا محمود دروٌش فً النهاٌة إلى تجسٌد الموت الفعلً للشخصٌة )إبراهٌم 

 مرزوق( كما ٌإكد لنا غرض القصٌدة. ٌقول: 

 تمام السادسة 

 دمه فً خبزه

                                                 
 .44الغذامي، تشريح النص، ص  (1)
 .630، قصيدة )اخلبز(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (2)
 .633نفسو، ص  صدرادل (3)
 .631نفسو، ص  صدرادل (4)
 .44الغذامي، تشريح النص، ص  (5)
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خبزه فً دمه
(1)

 

ا(تصادفنا جملة أخرى: )كانت األرض رغٌفً 
(2)

. فٌها تشبٌه األرض بالرغٌف، المرادف 

ٌّة للخبز. تتحّول ا لداللة فً موت إبراهٌم من واجبات الخبز إلى واجبات األرض، وتتؤكد هو

 الشخصٌة أكثر على أنها من رجال المقاومة ومن شهداء الحرٌة.  

IV.  انزمذَى وانزأخُش:ثالغخ 

ًخٕ ٟٓٞٞع حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ػظزش رخٍُس ػ٘ي حُ٘وخى حُظَحػ٤٤ٖ ٝحُليحػ٤٤ٖ، ك٢ هَحءحطْٜ      

ح٤ًذ، ُٔخ ُٚ ٖٓ كؼَ ٗٞػ٢ ك٢ ر٘خء حُؼَٔ حإلريحػ٢ حألىر٢. ٣ؼَكٚ ػزي ٝٓزخكؼْٜ ك٢ حُظَ

 ال .حُـخ٣ش رؼ٤ي حُظَٜف، ٝحٓغ حُٔلخٖٓ، ؿْ حُلٞحثي، ًؼ٤َ رخد " ٛٞ حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ:

ُط٤لش ا٠ُ ري ٣ٝل٢٠ ري٣ؼش، ػٖ ُي ٣لظَ ٣ِحٍ
(3)

وعندما نتحدث عن التقدٌم فذلك ٌستلزم   .

وجد أحدهما من دون اآلخر. وٌنفً الجرجانً وجود تقدٌم أو تؤخٌرا بطبٌعة الحال، فال ٌ

 إٔ " ٝحػِْتؤخٌر من دون فائدة عائدة على المعنى، وٌرى ذلك عٌبا للقائلٌن به، فٌجٌبهم: 

 حٌُالّ رؼٞ ك٢ ٓل٤يحً  ك٤ـؼَ ه٤ٖٔٔ، ٝطؤه٤َٙ ح٢ُ٘ء طوي٣ْ ك٢ حألَٓ ٣ؤْ إٔ حُوطؤ ٖٓ

 ٣يٍ ٝال طخٍس ٣يٍ ٓخ حُ٘ظْ ؿِٔش ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ حُزؼ٤ي ٖٓ ألٕ رؼٞ... ًحى ك٢ ٓل٤ي ٝؿ٤َ

أهَٟ"
(4)

. أٓخ طو٤ْٔ رٖ ؿ٢٘ ُِظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ، كٌخٕ ٗٔزش ا٠ُ حُو٤خّ، ٝكّيى ُٚ َٟر٤ٖ:     

" أكيٛٔخ ٓخ ٣وزِٚ حُو٤خّ، ٝح٥هَ ٓخ ٣ِّٜٔٚ حالٟطَحٍ. ٝأٍٝى ٗٔخًؽ ٖٓ ٤ًِٜٔخ: كخألٍٝ 

 ٔٔظؼ٠٘ ػ٠ِ حُٔٔظؼ٠٘ ٓ٘ٚ، ًٔخ ًٛذ ا٠ُ ًظوي٣ْ حُٔلؼٍٞ ػ٠ِ حُلخػَ، ٝحُؼخ٢ٗ ًظوي٣ْ حُ

 

                                                 
 .634)اخلبز(، ص  ، قصيدةقصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
 .634ص نفسو،  صدرادل (2)
 .101، ص ين، دالئل اإلعجازعبد القاىر اجلرجا (3)
 .104ادلرجع نفسو، ص  (4)
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طل٤ٖٔ رؼٞ ٝطوز٤ق آهَ"
(1)

. اٗٚ ال ٣ٌَ٘ ٝؿٞى طوي٣ْ ٝطؤه٤َ ٓوخُق ُِو٤خّ، رَ ٣لظَّ 

 ٍأ١ حُٔزيع ك٢ حػظٔخىٙ ٌُُي ػ٘ي ح٠ٍَُٝس.   

ٝحُلٌْ ٗلٔٚ ٓخثي ػ٘ي حُ٘وخى حُليحػ٤٤ٖ، ح٣ٌُٖ ٣َٕٝ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ال طوِٞ ٖٓ ه٤ْ ىال٤ُش 

ًٌَ أكٔي ى٣ٍٖٝ: " ٝٓخ ىٓ٘خ ِٗظِّ ر٘ظخّ حُـِٔش أٝ حُظ٤ًَذ حُ٘ل١ٞ ُألِٓٞد ٝطؼز٣َ٤ش. ٣

كال ري إٔ ٗالكع إٔ ُ٘ظخّ حُظ٤ًَذ حُ٘ل١ٞ ه٤ٔش ٖٓ ك٤غ حُٔٞهؼ٤ش، ٝٗظخٓخ ٓخثيح ٖٓ ك٤غ 

حُظَط٤ذ... ك٤ٟٞغ ًَ ك٢ حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ ٖٓ هالُٚ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘"
(2)

. 

ه٤َ ٓٔش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢، ال طوظَٜ أ٤ٔٛظٚ ػ٠ِ ٤َٓ حُ٘خػَ أٝ إ ظخَٛس حُظوي٣ْ ٝحُظؤ     

ا٣ؼخٍٙ ُظِي حُٔٔش، أٝ حٟطَحٍٙ الٓظيٍحى ٛلش حُُٕٞ ٝاٗٔخ، ٝإ ٝؿي ًُي ر٘ٔزش ٓؼ٤٘ش 

كبٕ حأل٤ٔٛش طٌٖٔ ك٢ حُيالالص. ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣٘ل٢ ػزي حُوخَٛ ٌٛح حُٜيف ح٤٠ُن 

رؤٗٚ طٞٓؼش ػ٠ِ حُ٘خػَ ٝحٌُخطذ، كظ٠ ططَى  ُِٟٔٞٞع، ك٢ " إٔ ٣ؼَِ طخٍس رخُؼ٘خ٣ش ٝأهَٟ

ٌُٜح هٞحك٤ٚ ٌُٝحى ٓـؼٚ"
(3)

. رَ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٣٘ؼَ حُوخٍة رخُـٔخٍ ٝحُٔظؼش ػ٘ي 

 هَحءطٚ ُز٤ض ٗؼ١َ أٝ ٓطَ. ٝحُٔزذ ك٢ ًُي حُظوي٣ْ أٝ حُظؤه٤َ. ٤٠٣ق ٛخكذ حُيالثَ:   

 ٍحهي إٔ ٓزذ كظـي ط٘ظَ ػْ ٓٞهؼٚ، ُي٣ي ٣ِٝطق ٓٔٔؼٚ، ٣َٝهي ٗؼَحً  طَٟ طِحٍ ٝال" 

"ٌٓخٕ ا٠ُ ٌٓخٕ ػٖ حُِلع ٝكٍٞ ٢ٗء ك٤ٚ هيّ إٔ ػ٘يى ُٝطق
(4)

. 

ٌرى ابن األثٌر أن الفائدة فً التقدٌم أو التؤخٌر تكمن فً غرضٌن أساسٌن هما:      

 االختصاص، ومراعاة نظم الكالم. ٌذكر من نماذج األول: تقدٌم السبب على المسبب 

 
                                                 

 2001ر الكتب العلمية، بًنوت ، دا2ينظر: أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، تح / عبد احلميد ىنداوي، اجمللد (1)
 .164 -158ص

 .166، ص والرتاثوب بٌن ادلعاصرة أمحد درويش، دراسة األسل (2)
 .104، ص ين، دالئل اإلعجازعبد القاىر اجلرجا (3)
 .101ادلرجع نفسو، ص   (4)
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واألفضل على المفضول. واحتّج على ذلك بآٌات من القرآن  واألعجب على األعجب

الكرٌم. فعند اآلٌة " بل هللاَ فاعبد وكن من الشاكرٌن"
(1)

، ٌشرح بؤن هللا لم ٌقل: بل اعبد هللا 

ألنه إذا تقّدم وجب اختصاص العبادة به دون سواه. ولو قال: بل اعبد هللا، لجاز إٌقاع العبادة 

 نماذج الثانً تقدٌم المفعول على الفعل وتقدٌم الخبر على المبتدأعلى أي مفعول شاء. ومن 

. وٌطرق مثاال لتقدٌم الخبر على المبتدأ فً اآلٌة " قال أراغب أنت عن وتقدٌم الظرف

آلهتً ٌا إبراهٌم"
(2)

. وٌفسر أنه تقدم الخبر ألنه كان أهم عنده، وهو به شدٌد العناٌة. وفً 

رغبة إبراهٌم عن آلهته. لقد تطرق ابن األثٌر إلى عدد ل ٝحإلٌٗخٍذلك ضرب من التعجب 

من األمثلة فً كل نوع من مواقع التقدٌم، بالشرح والتفسٌر
(3)

   . 

عند دراستنا ألسلوب التقدٌم والتؤخٌر فً دٌوان )أعراس( لمحمود دروٌش، تبٌن لنا أنه      

لنحوٌة للجملة. ومن النماذج كان معتدال فلم ٌشتط حٌث حاول الحفاظ على البنٌة التركٌبٌة ا

 التً ُتظهر هذا التمسك:

 تجلس المرأة فً أغنٌتً

 تغزل الصوف،

 تصب الشاي،

.......... 

 ترتدي األزرق فً ٌوم األحد،

 تتسلى بالمجالت وعادات الشعوب،

 

                                                 
 .66القرآن الكرمي، سورة الزمر، اآلية  (1)
 .46، سورة مرمي، اآلية ادلرجع نفسو (2)
 .29 - 20ص ، 2اجمللدينظر: ابن األثًن، ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،  (3)
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 تقرأ الشعر الرومنتٌكً،

تستلقً على الكرسً
(1)

  

 متمركزة فٌما ٌلً: كانت حاالت التقدٌم والتؤخٌر فً المجموعة )أعراس(

 : ٌظهر باألخص فً تقدٌم شبه جملة الجار والمجرور، ومن نماذجه:الظرف تقدٌم .1

 بال سبب كالطٌور العنٌفة أرحل

بال سبب كالرٌاح الضعٌفة أرحل
(2)

 

وفٌه ٌركز محمود دروٌش على نفً وجود أي سبب للرحٌل الذي ٌتحدث عنه. ومهما      

مكانة وأثر بالغٌن، مرتبطة كثٌرا بموت األصدقاء  تكن لمعانً الرحٌل فً حٌاته من

والرفاق والمنافً والتشرد والسجن، إال أن الشاعر أّخر أهمٌة هذه اللفظة فً التركٌب 

المذكور وقّدم شبه الجملة المنفٌة )بال سبب( ألهمٌة موضوعها فً هذا المقام. فلو قٌل: 

من جهة الداللة على أهمٌة الرحٌل  أرحل بال سبب كالطٌور العنٌفة، لكان التركٌز أكثر

المؤلوفة. فالشاعر هنا ٌعبر عن حسرة وألم نفسً داخلً، كّون فراقا لٌس طبٌعٌا وإنما فراق 

وٌزٌده  ال دافع له، أو باألحرى مهما ٌكن السبب فإن الشاعر ٌقّزم أثره على الرحٌل،

 التكرار الظاهر فً السطرٌن تؤكٌدا لذلك.

قصٌدة )كان ما سوف ٌكون( ٌظهر الفرق بٌن تركٌبٌن ٌحمالن فً  وفً مثال آخر من     

 بنٌتٌهما موقعا لمكان وهو )الشارع الخامس( فً نٌوٌورك: 

 

 

                                                 
 .676، قصيدة )يوم أحد أزرق(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
 .665، قصيدة )احلديقة النائمة(، ص ادلصدر نفسو (2)
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األول: فً الشارع الخامس حٌانً، بكى، مال على السور
(1)

   

الثانً: واختفى فً الشارع الخامس، أو بوابة القطب / الشمالً...
(2)

  

ٌُظهر األول أ      همٌة هذا الشارع الذي ٌمثل مكان لقاء الشاعر مع أحد رفقاء حٌاته حٌث 

إنه مكان السعادة واستعادة الذكرٌات. وكم كان للمكان فً الشعر العربً التراثً من 

توظٌف فً مطالع القصائد، وكم كان مهدا للوقوف على األطالل والتمعن فً الحٌاة 

ثانً عند تؤخٌر )الشارع الخامس( جاء الماضٌة والحاضرة. لكن ما حدث فً التركٌب ال

الصدٌق. كؤن مكانة الموقع قد فقدت جزءا منها  حهظلخءإشارة لحدث بالغ فً نفسٌة الشاعر: 

ٌُضٌف  حٌث أصبح فضاء فاجعة وحزن وفراق، بعدما كان خالف ذلك أول األمر. و

ما الفراق فسبب )القطب الشمالً( برودة لهذا المكان، ألن اللقاء دافع للحركة والحرارة. أ

 لبرودة العواطف واالنفعاالت. 

 وهو النوع الذي وظفه محمود دروٌش بشكل أقل من األول. من  :تقدٌم اسم كان .2

 نماذجه:

 حلمً كان بسٌطا 

 واضحا كالمشنقة:  

أن أقول األغنٌة 
(3)

 

إن األهمٌة هنا للحلم وما ٌحمله من دالالت لدى محمود دروٌش، إذ جعله فً صدارة      

 التركٌب، وأّخر الناسخ. فالحلم فضاء ٌسبح فٌه الشاعر، بل وٌخرج إلٌه من ساحة واقعٌة 

 

                                                 
 .597، قصيدة )كان ما سوف يكون(، ص زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
 .602ص قصيدة )كان ما سوف يكون(، ، نفسو صدرادل (2)
 .681يل األخًن(، ص نفسو، قصيدة )الصه صدرادل (3)
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ملإها الصراعات والهموم والمآسً. وفٌه ٌحقق رغباته وطموحاته الفردٌة والجماعٌة وبه 

كل٢ حُلِْ ٗلطْ حُليٝى حٌُٔخ٤ٗش ٝحُِٓخ٤ٗش"ٌتنفس الصعداء: " 
(1)

، ٝك٤ٚ ٌٗظٔذ هٞط٘خ أٝ 

 ؼي ح٤٠ُخع. ٗٔظؼ٤يٛخ ر

ًٔخ كيع ك٢ رؼٞ ٓوخ١غ حُي٣ٞحٕ ػيٍٝ ػٖ حُـِٔش حُلؼ٤ِش ا٠ُ حُـِٔش حال٤ٔٓش، رظوي٣ْ      

حُلخػَ ك٢ حأل٠ُٝ ا٠ُ َٓطزش حُٔزظيأ، حُظ٢ طٔ٘لٚ ك٢ ٓٞهؼٚ حُـي٣ي ىالُش أهٟٞ طـٔغ ر٤ٖ 

ٜزخف حُٔزظيأ ك٢ حُظ٤ًَذ ٝحُلخػَ ك٢ حُـِٔش. ٖٓ أٓؼِش ًُي: )ٍحثلش حألٍٝ طٞهظ٢٘ ك٢ حُ

حُٔزٌَ(
(2)

. اٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٌٕٞ حُـِٔش كؼ٤ِش: )طٞهظ٢٘ ٍحثلش حألٍٝ ك٢ حُٜزخف 

حُٔزٌَ(، ٌُٖ ٌٓخٗش )ٍحثلش حألٍٝ( ٝه٤ٜٛٞظٜخ ٝأ٤ٔٛظٜخ ُيٟ حُ٘خػَ ؿؼِظٚ ٣وظخٍ ُٜخ 

حُٜيحٍس ك٢ حُظ٤ًَذ. ٣ُظزغ ٌٛٙ حُـِٔش رـِٔش أهَٟ طلَٔ حُوخ٤ٛش ٗلٜٔخ، ٢ٛ )ه٤ي١ 

حُٔٔخء حُٔزٌَ( حُلي٣ي١ ٣ٞهظٜخ ك٢
(3)

. ٣ظَٜ ك٢ حُـِٔظ٤ٖ ط٘خكْ ك٢ حَُٔحطذ ر٤ٖ حألُلخظ 

ح١ٌُ ٣ِ٣ق حُٔظخٍ ػٖ ط٘خكْ آهَ ٓظٔؼَ ر٤ٖ أكخ٤ْٓ حُ٘خػَ حُظ٢ طيكؼٚ ا٠ُ حهظ٤خٍ 

حُٔٞحٟغ حُٔ٘خٓزش ُٜخ، ٓٞحء ًخٕ ًُي ٗؼ٣ٍٞخ أٝ ؿ٤َٙ، كخُو٤ي حُلي٣ي١ أهٟٞ طؤػ٤َح ػ٠ِ 

 ٣ٞهع ٌٛح حإلكٔخّ ٗلٞ حألٍٝ. حُ٘خػَ ٖٓ ٍحثلش حألٍٝ، كٜٞ ح١ٌُ 

ك٢ ه٤ٜيس أهَٟ: )ػخٗن ٣ؤط٢ ٖٓ حُلَد ا٠ُ ٣ّٞ حُِكخف(     
(4)

. ح٤ٔ٠َُ حُلخػَ ك٢ ٌٛٙ 

حُـِٔش ٛٞ حُؼخثي ػ٠ِ ُلظش )ػخٗن(، حُظ٢ طّٜيٍص حُظ٤ًَذ ًٝخٗض ٓزظيأ ُٚ. اٜٗخ حُ٘و٤ٜش 

ح٠ُٔخٍػش ٓؼَ)٣ؤط٢  حُٔل٣ٍٞش ٝحَُث٤ٔش ك٢ حُو٤ٜيس، ٢ٛٝ حُلخػِش ك٤ٜخ، ٓٞحء ك٢ حألكؼخٍ  

 

                                                 
 .100، ص 1984 ، القاىرة4، ط والنشر والتوزيع عز الدين إمساعيل، التفسًن النفسي لألدب، دار غريب للطباعة (1)
 .650، ص (قصيدة األرض)، زلمود درويش، قصائد )أعراس( (2)
 .650)قصيدة األرض(، ص نفسو،  ادلصدر (3)
 .591نفسو، قصيدة )أعراس(، ص  ادلصدر (4)
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٣َطي١، ٣يهَ(، أٝ ك٢ حُٔخ٤ٟش ٓؼَ )ًرَ، أػط٠(، ٝػ٤ِٚ طؼٞى ٣خء حُٔوخ١َذ ك٢ رؼٞ 

ؿَض(. إ ٌٓخٗش ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش ُيٟ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ  ّٝ حألكؼخٍ ح٠ُٔخٍػش حألهَٟ ٓؼَ )طِ

ؿؼِظٚ ٣وظخٍ ُٜخ حُٜيحٍس ك٢ حُظ٤ًَذ، رَ كظ٠ ك٢ حُو٤ٜيس، حُظ٢ حٓظِٜٜخ رٜخ. ػ٠ِ حَُؿْ 

ٖٓ هِش ٌٛح ح٢ُٔ٘ حُٔظؼِن رظوي٣ْ حُلخػَ ا٠ُ َٓطزش حُٔزظيأ، أ١ حُؼيٍٝ ػٖ حُـِٔش حُلؼ٤ِش، اال 

كـؾ حهظ٤خٍحص ٛخكذ )أػَحّ( ك٢ طوي٣ْ ًِٔش أٝ طؤه٤َٛخ.     –ا٠ُ كّي ٓخ  -أٗٚ ٣ُزَُ  

ّٕ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ًخٕ أ٤ٓ٘خ ا٠ُ كّي ًز٤َ ٖٓ        ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ك٢ ٓٔؤُش حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ا

ك٤غ حُظو٤ّي رخُز٤٘ش حُظ٤ًَز٤ش ُِـِٔش حُؼَر٤ش ك٢ طَط٤ذ ػ٘خَٛٛخ. ُْٝ ٣ٌٖ ًُي ٗؤش ػ٠ِ 

حُـٞحٗذ ح٤ٌُِ٘ش ٝح٤ٗٞٔ٠ُٔش ُوٜخثيٙ، حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٗؼَ حُليحػش ك٢ ٓٔظ٣ٞخطٚ حُٔوظِلش. 

 ُٔلخكخسٝٛٞ ٓخ ٣ـٌٍ هالف حُل٠خٍس ػٖ حُزخى٣ش، حُظ٢ ال طٔظٞػذ طو٤٘خص حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ 

ُطزخثؼٜخ ٝأًٝحهٜخ. إ حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ٓٔش أِٓٞر٤ش ٍحه٤ش، ٝى٤َُ ػ٠ِ حٗلظخف ه٤خٍ  ًُي

حُ٘خػَ ػ٠ِ ػالثن ؿي٣يس، ُْ طٌٖ ُظلَٜ ك٢ أك٠خٕ حُظل٤ٌَ حُز٢٤ٔ ٝحُٔزخَٗ، ػ٠ِ 

 ٓٔظٟٞ حإلٗ٘خء ٝحُظوي٣َ. 
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V. :انفبػم فٍ انمصُذح 

أٝ ح٠ُٔخثَ حُ٘خثزش ػٜ٘خ، الكظالٍ  اٜٗخ كًَش حُو٤ٜيس ػزَ َٛحع حألٓٔخء حُلخػِش     

َّٔٙ رٖ ٤ٍٗن  ك٠خءحص حُ٘ٚ، ٝكَٝ ٤ٛٔ٘ظٜخ ػ٤ِٚ. ٣ٝيهَ ٌٛح ك٢ رخد حالُظلخص، ح١ٌُ ٣ل

ػ٠ِ أٗٚ ٣ليع ػ٘يٓخ " ٣ٌٕٞ حُ٘خػَ آهٌح ك٢ ٓؼ٠٘ ػْ ٣ؼَٝ ُٚ ؿ٤َٙ ك٤ؼيٍ ػٖ حألٍٝ ا٠ُ 

حألٍٝ" حُؼخ٢ٗ ك٤ؤط٢ رٚ ػْ ٣ؼٞى ا٠ُ حألٍٝ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣وَ ك٢ ٢ٗء ٓٔخ ٣٘يّ 
(1)

. كٖٔ ٣وّٞ 

 رخُلؼَ ك٢ هٜخثي )أػَحّ( ؟ ٤ًٝق ًخٕ حُظَِٔٔ حُٔ٘طو٢ ُِلخػالص ؟

ك٢ طل٤ِِ٘خ ٌُٜٙ حُوخ٤ٛش، حػظٔيٗخ ػ٠ِ ؿيٍٝ ط٤ٟٞل٢، ّٛ٘ل٘خ ك٤ٚ حُلخػَ ا٠ُ أٗٞحػٚ: 

ٍ حُو٤ٜيس ا٠ُ آهَٛخ. 3(، ٝحُـخثذ )2(، ٝحُٔوخ١َذ )1حُٔظٌِْ ) ّٝ (، ك٢ طَط٤ذ ػٔٞى١ ٖٓ أ

 ًٗٔٞؿ٤ٖ ٖٓ هٜخثي حُي٣ٞحٕ، ٛٔخ: ه٤ٜيس )حََُٓ(، ٝه٤ٜيس )٤٘ٗي ا٠ُ حأله٠َ(. ٝحهظَٗخ أ

حُـيٍٝ حألٍٝ: ه٤ٜيس )حََُٓ(
(2)
. 

2                             • •        

1 •    • •  •       •  •  • •    • • • •           

3  • • •   •  • • • • • •  •  •   • • •     •   • • • • • • • 

 

ّٔي ؿخُزً       خ ر٤ٖ حُل٠ٍٞ )حُٔظٌِْ( ٝحُـ٤زش )حُـخثذ(، رٌَ٘ إ حُلخػَ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس ٓـ

ٓظزخىٍ ر٤ٜ٘ٔخ ٓغ ٤ٗٞع حألٍٝ ٝطللع حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣وّٞ ريٍٝ حُٔ٘زّٚ أٝ حُٔؼ٤َ ُِلًَش حُظ٢ 

 ظخ٣:٢ُيكؼٜخ ح٥هَ ك٢ حُٔلٍٞ حُؼٔٞى١ ُِ٘ٚ. ُظ٤ٟٞق ًُي حٍطؤ٣٘خ إٔ ٗوّيّ حألًٗٔٞؽ حُ

 ،َغطُُبػَٜح ٖٓ حََُٓ  أسيٝحََُٓ ٛٞ حََُٓ. 

 ٖٓ حأل٣خّ. وَشيُُب

 
                                                 

(1)
 .275، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج  

(2)
 .629 - 626 ) قصيدة الرمل(، ص زلمود درويش، قصائد )أعراس(،  
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 ضبػذكٌَط٢ ٝحَٓأط٢  ضبػذ

حََُٓ ك٢ حََُٓ وضبع
(1)

. 

إ ٤ٍَٛٝس ٌٛح حُٔوطغ هي ىكؼٜخ حُٔظٌِْ )أٗخ( ٖٓ هالٍ كؼَ حَُإ٣ش )أٍٟ(، ك٢ ؿِٔش      

ٗش ٖٓ هخىٍس إٔ طٌٕٞ طخٓش ٝٓٔظٞك٤ش ُؼ٘خَٛٛخ حَُث٤ٔش: )أٍٟ ػَٜح  ّٞ ٖٓ حََُٓ(، ك٢ٜ ٌٓ

كؼَ ٝكخػَ ٝٓلؼٍٞ رٚ ٝك٠ِش. ٌُٖ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ أٍحى إٔ ٣ل٢٤ رٌٜٙ حَُإ٣ش، ك٢ ًًَ ٓخ 

ًٜخ ح٠ُٔخثَ حُـخثزش حُؼخثيس ػ٠ِ حََُٓ: )٣ـط٤٘خ، ٤َٓ٣٘خ(  َّ ٣ظؼِن رٜخ، ك٤٠٤ق أكؼخال طل

 ٟ ا٠ُ ٗظخثؾ٣لخٍٝ رٜخ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓخ ٣ٜزٞ ا٤ُٚ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ ٝىالالص. ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٣ظؼي

طِي حَُإ٣ش ػ٠ِ حُٔظٌِْ ًحطٚ، رظٞظ٤ق أكؼخٍ ؿخءص كخػالطٜخ ؿخثزش أ٠٣خ، ٣٘٘طٜخ ٤ٟخع 

ُلظش رلؼَ ك١ٞ٤  –ٝهي ٣ٌٕٞ حُ٘خػَ ٗلٔٚ  –حُلٌَس ٝحَُٔأس ٝحََُٓ. إً ٣ظَٜ حُٔظٌِْ 

٣يكغ ا٠ُ ٓٞحِٛش حُلي٣غ، ػْ ٣ظَى حُٔـخٍ ا٠ُ ػ٘خَٛ حُل٠خء ح١ٌُ ٛ٘ؼٚ ك٢ حألٍٝ ٢ً 

 رٌؼخكش ٝطلَى ٓؼٜخ حُو٤ٜيس.طظلَى 

حُـيٍٝ حُؼخ٢ٗ: ه٤ٜيس )٤٘ٗي ا٠ُ حأله٠َ(
(2)

. 

2    •      •     •  •   • •          • • • • •     

1        • •              • • •   • • •          

3 • • •  • • •    • • • •  •  • •   •    • •         • • • • 

 

٣ظلَى ح٤ٔ٠َُ حُٔوخ١ذ. اٗٚ حُظلخػَ ر٤ٖ حُـخثذ ٝحُٔوخ١ذ، رٌَ٘ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس      

٘ق حُٔوخ١ذ  ُٓ ٓظ٘خٝد. حُو٤ٜيس ك٢ حٓظٜالُٜخ ٓٞؿٜش ا٠ُ حأله٠َ: )اٗي حأله٠َ(، ك٤غ 

 ٌٓخٗش ٌٓ٘ حُزيح٣ش. ؿخءص " ح٠ُٔخثَ حُلخػِش ؿخثزش ٢ً طل٤ي حُٔزخُـش ك٢ ٝٛلٚ ٝحُظليع ػ٘ٚ 

 
                                                 

 .627)قصيدة الرمل(، ص  زلمود درويش، قصائد )أعراس(، (1)
 .655 - 652األخضر(، ص ، قصيدة )نشيد إىل ادلصدر نفسو (2)
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ٝحُظؼظ٤ْ ٖٓ ٗؤٗٚ "
(1 )

حُو٤ٜيس حُظ٢ ٣ؤهٌ ك٤ٜخ حُٔوخ١َذ ىٍٝٙ ك٢ أكؼخٍ ه٤ِِش ٓوخٍٗش ك٢ ريح٣ش 

 رخُـخثذ، ا٠ُ إٔ ٣ؼزض ٝؿٞىٙ روٞس هز٤َ ٜٗخ٣ش، حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ:

 كِظٞحَٛ أ٣ٜخ حأله٠َ

 ُٕٞ حُ٘خٍ ٝحألٍٝ ٝػَٔ حُٜ٘يحء

 ُٝظلخٍٝ أ٣ٜخ حأله٠َ

 إٔ طؤط٢ ٖٓ ح٤ُؤّ ا٠ُ ح٤ُؤّ

 ٝك٤يح ٣خثٔخ ًخألٗز٤خء

 ُٞٗي ُٝظٞحَٛ أ٣ٜخ حأله٠َ

ُٝظٞحَٛ أ٣ٜخ حأله٠َ ٢ُٗٞ
(2)

 

ك٢ ٌٛٙ حألٓطَ ٓوخ١زش ا٠ُ حأله٠َ، ك٤غ أػط٤ض ُٚ ٌٓخٗش ريهُٞٚ ك٢ كًَش حُو٤ٜيس      

ًؤٕ حُ٘خػَ ٣َ٣ي حُظوَد أًؼَ ٖٓ )ٓٔيٝكٚ(، كٌخٕ حالُظلخص ٖٓ حُـ٤زش ا٠ُ حُوطخد، ا٠ُ 

ش اَٗحى حُوخٍة ك٢ حُٔزخَٗس ٝحُٞهٞف ٓؼٚ ٝؿٜخ ُٞؿٚ. ًٔخ ٛ٘ؼض أكؼخٍ حألَٓ حُٔظظخ٤ُ

ٗيحءحص حُٔظٌِْ ٝأٝحَٓٙ. اٜٗخ طو٤٘ش ُـِذ حُٔظِو٢ ٝاىهخُٚ ك٢ كًَش حُو٤ٜيس، ر٤ٖ ح٠ُٔخثَ 

 حُلخػِش ك٤ٜخ، ٝحَُكغ ٖٓ حُظؤػ٤َ ػ٤ِٚ. 

إ ى٣ٞحٕ )أػَحّ( كخكَ رٌٜح حالُظلخص ٖٓ ٤َٟٔ ا٠ُ آهَ، " ٝٓـِٟ حالُظلخص ٝه٤ٔظٚ      

 يٟ حُوخٍة، ك٤ئى١ ا٠ُ كخُش ٖٓ حُظ٤وع ح٢ٌُ٘ٛ ٝحُ٘٘خ١ حُزالؿ٤ش أٗٚ ٣ؤط٢ رـ٤َ حُٔظٞهغ ُ

 

 

                                                 
 .231ص ، 1997مكتبة اآلداب، القاىرة ودراسة تطبيقية(،  فتح اهلل أمحد سليمان، األسلوبية )مدخل نظريينظر:  (1)
 .655، قصيدة )نشيد إىل األخضر(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (2)
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حُؼو٢ِ، ٣ٝزؼي ػٖ حُٔظِو٢ ٓخ هي ٤ٜ٣زٚ ٖٓ َِٓ ٗظ٤ـش ح٤َُٔ ػ٠ِ ٢ٔٗ ٝحكي ٖٓ أٗٔخ١ 

حُظؼز٤َ"
(1)

 ، ًٔخ ٣ّٔيٙ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش رب٣لخءحص طوٚ حُـخٗذ حُيال٢ُ ُِؼ٤ِٔش حإلريحػ٤ش.

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .229سليمان، األسلوبية )مدخل نظري ودراسة تطبيقية(، ص  (1)
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I.  ٍانًؼجً انىظُفخ انجًبنُخ وانذالنُخ نهًغزىي: 

٣٘ـٌد  حُي٣ٞحٕ )أػَحّ(، ٝطٜ٘غ رٌُي ٝهؼخ ك٢ هٜخثي خٜٗخ َٝٓحىكخطٜخطظَىى ًِٔخص رؤػ٤     

ٝطٌَحٍحطٚ. ٝحألُلخظ حُ٘خثؼش ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ ٍٝىص ك٢ ٓـخالص طَىىحطٚ  خٙ حُوخٍة ك٢ٗظزا٤ُٚ ح

ًِّ ػ٤ِٜخ حُ٘خػَ ك٢ ًَ ٓؼخ٤ٗٚ ٝىالالطٚ، ٖٝٓ حُٔالكع إٔ حُٔؼـْ حألًؼَ ىٍٝحٗخ  ٓليىس ٍ

خٕ ًَِٓح ػ٠ِ أٍرؼش أٗٞحع أٝ ٓـٔٞػخص ٖٓ حألُلخظ رلوُٜٞخ حُيال٤ُش ٝحٗظ٘خٍح ك٢ حُٔيٝٗش ً

 ٝطيحػ٤خطٜخ حإلريحػ٤ش ٝحَُإ٣ٞ٣ش.

 يؼجى انطجُؼخ انًبدَخ: .1

ٝاُٜخٓخطٚ  ٓخىس ٣ـَف ٜٓ٘خ ٓـخُحطٚ ٝ ٍٛٞٙ رؼ٘خَٛٛخ حُطز٤ؼش حطوٌ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ     

لٔٚ ٖٓ ٓ٘خػَ حُوِن خ ٣ٔٞؽ ك٢ ٣ٗٔو٢ ػ٤ِٜخ ِٓؿٜخ رؤكخ٤ٓٔٚ ٣ٍٝٔٝإحٙ ٝٝؿٜخص ٗظَٙ، 

ٝهِـخص حًٌَُٟ ٝحُظ٢٘ٔ. ُْ طٌٖ هٜخثي حُٔـٔٞػش  ٝحالٟطَحد ٝحٗلؼخالص حُلذ ٝحُوٞف

)أػَحّ( ٝٛلخ ُِطز٤ؼش رويٍ ٓخ ًخٗض طٞظ٤لخ ُؼ٘خَٛٛخ حُٔوظِلش ٝهيٓش ُِٔؼخ٢ٗ ٝحُيالالص 

ٗض طِي حألُلخظ حُطز٤ؼ٤ش ا٣وخػخ ٤ِٔٓح ُِٔيٝٗش، ك٤غ طُليع ك٢ ح ّٞ ُوخٍة ٝحُٔٞحهق، ٝهي ً

ٍٝف حالٗظظخٍ ُزؼٞ ٌٓٞٗخطٜخ حُظ٢ ٜٗؾ حُ٘خػَ ا٠ُ طٌَحٍٛخ ٝطٌؼ٤لٜخ. ٝاًح ًخٕ حُ٘ؼَ 

٤خ ُِطز٤ؼش، ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ كظ٘ش ٝىٛ٘ش رـٔخُٜخ، كبٕ حُ٘ؼَ  ّٔ حُؼَر٢ حُظَحػ٢ ك٢ ٓـِٔٚ ٝٛلخ ك

حُؼَر٢ حَُحٖٛ ٓؼخٗوش ُٜخ ٝط٘لْ رٌٔٞٗخطٜخ، رل٤غ أٟلض طلَٔ ٖٓ حُيالالص ٝحَُإٟ ٓخ 

ًؼَ ط٤ِّٔح ٝاػخٍس. ٝأظَٜص ُ٘خ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ ٤ٍٓٞ حُ٘خػَ ا٠ُ حٓظويحّ أُلخظ ىٕٝ ؿؼِٜخ أ

 حألهَٟ، ٝأْٛ طِي حُٞحٍىس رٌؼَس ٓخ ٢ِ٣:

َٓس ك٢ حُي٣ٞحٕ ًِٚ  (34)ك٤غ ٍّىىٛخ حُ٘خػَ ػالػخ ٝأٍرؼ٤ٖ  )األسض(، أوال: كهًخ     

 رؼيى َٝٛ ا٠ُ هَحرش  ٝريص رٌَ٘ ٌٓؼق ك٢ حُو٤ٜيس حُٔ٘ظٔزش ا٤ُٜخ، ٢ٛٝ )ه٤ٜيس حألٍٝ(،
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. ًٔخ ٝظق أُلخظخ طَطز٢ روٞس رخألٍٝ ٝطظٔخٓي ٓؼٜخ ٝطٞك٢ َٓس( 52حُؤْ ٝحُؼ٣َٖ٘ )

حََُٓ  ه٤ٜيس ٜخوٌطٝحط (61)رل٠ٍٞٛخ ٓؼَ ُلظش )حََُٓ( حُظ٢ طٌٍَص ّٓض ػَ٘س َٓس 

طظٔؼَ ك٢: )كـَ، ك٠ٜ، طَحد، أ٣ٍخف، كوَ، ٍُحػش، ؿزخٍ  ٝأُلخظ أهَٟ ػ٘ٞحٗخ ُٜخ.

لٞف، َٜٓ...(. ٝٓخ ٌٛح حالهظ٤خٍ ُز٤٘ش حألٍٝ اال طؼز٤َح ػٖ ٌٓ٘ٞٗخص حُ٘خػَ ؿزخٍ، ٓ

حُ٘ل٤ٔش ٝح٤ٌُ٘ٛش، ٝحٍطزخ١ٚ حُؼ١ٞ٠ رؤٍٟٚ ٝرل٠خءحطٜخ حُٔظؼيىس ٝحُٔظ٘ٞػش. ٖٝٓ حٌُِٔخص 

حُيحُش ػ٠ِ حألٍٝ ًٌُي، طِي حُظ٢ ٣ٌٍَ رٜخ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ رؼٞ حألٓخًٖ ٝحُوَٟ 

. . ٌَُٝ ٜٓ٘خ طخ٣ٍن ٣ًًَٝخص، ػٌخ، حُويّ، أ٣ٍلخ...(حُلِٔط٤٘٤ش، ٓؼَ )ك٤لخ، حُـ٤َِ

ٝحُٔالكع أٗٚ ُْ ٣زخُؾ ك٢ ًًَ ٌٛٙ حألٓخًٖ ُْٝ ٣ٌؼَ ك٢ طَى٣يٛخ، ٢ٛٝ حألٓخًٖ حُظ٢ حٍطزطض 

 ك٢ حٌُحًَس حُلِٔط٤٘٤ش ٝحُؼَر٤ش رخالكظالٍ ٝحُٔوخٝٓش حَُ٘ػ٤ش. 

٣وٍٞ: ٝػٌخ ًِٜخ طٜلٞ ٖٓ حُّ٘ٞ
(1)

 

ٍٛٞس حُٔي٣٘ش )ػٌخ( ٖٓ ًحًَس ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، ٢ٛٝ ٓي٣٘ش ٓطِش  ُْ طٔق ح٤ُٖ٘ٔ حُط٣ِٞش     

: " ً٘ض أه٤ْ ك٢ ه٣َش ؿ٤ِٔش ٝٛخىثش، ٢ٛ ه٣َش ػٜ٘خػ٠ِ ه٣َش حُزَٝس ٜٓي ١لُٞظٚ ك٤غ ٣ًٌَ 

حُزَٝس حُٞحهؼش ػ٠ِ ٠ٛزش ه٠َحء ٣٘ز٢ٔ أٓخٜٓخ َٜٓ ػٌخ "
(2)

. ٌُٜٝٙ حُٔيٕ ٝحُٔيحَٗ 

ٛش رِيطٚ حُظ٢ ُْ ٣ؼي ٣َحٛخ، ك٤وٍٞ ػٜ٘خ ٝٛٞ ك٢ حُلِٔط٤٘٤ش أػَ ك٢ٔ٤ٔ ك٢ ك٤خس ٗخػَٗخ هخ

١لُٞظٚ حأل٠ُٝ ػ٘يٓخ ػِْ أٜٗخ هي ُٛيٓض:" ُْٝ أكْٜ ٤ٗجخ... ُْ أكْٜ إٔ طٌٕٞ حُو٣َش ّٜٓيٓش ُْ 

 أكْٜ ٓؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ػخ٢ُٔ حُوخٙ هي حٗظ٠ٜ ا٠ُ ؿ٤َ ٍؿؼش ُْٝ أكْٜ ُٔخًح ّٛيٓٞح ٌٛح 

 

 

                                                 
 .597ص قصيدة )كان ما سوف يكون(، ، زلمود درويش، قصائد )أعراس( (1)
 .99ص ، 1971، القاىرة 2دار اذلالل، ط مود درويش شاعر األرض اتحمتلة، رجاء النقاش، زل (2)
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حُؼخُْ... ٖٝٓ ْٛ أٝالثي ح٣ٌُٖ ّٛيٓٞٙ"
(1)

، اٜٗخ ػخُٔٚ حُوخٙ ح١ٌُ ٣ظ٘لْ ك٤ٚ، ك٢ ه٤خالطٚ 

ُِٓزض هَٜح ٝػيٝحٗخ.      ٝأكالٓٚ، رَ ك٢ أٗؼخٍٙ حُظ٢ طٌٔٞٛخ طِي حُزِيحص حُظ٢ 

حُظ٢ ٝظلٜخ حُ٘خػَ ك٢ ػيى ٖٓ هٜخثيٙ ك٤غ رِـض طٌَحٍحطٜخ  كهًخ )انجذش(، ثبَُب:     

ٓؼَ )حُٔٞؽ، حُٔخكَ َٓس، ك٠ال ػٖ حُٞكيحص حَُٔطزطش رٜخ ٓزخَٗس  (52)حُؼ٣َٖ٘ 

 حُ٘خ١ت...(، ًٔخ حهظخٍ حُ٘خػَ ػ٘ٞحٗخ إلكيٟ هٜخثيٙ )كخُش ٝحكيس ُزلخٍ ًؼ٤َس(.

ٝحألُلخظ حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ٜٓخىٍ حُٔخء ك٤غ ٝظق ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ ػالع  كهًخ )انًبء( ثبنثب:     

ُٔخء ًِٔش ٓؼَ )حَُٜ٘، حُـ٤ّٞ، حُ٘الٍ، حُٔطَ، حُٔلخد، ح٤ٍُٔٞ، حُ٘ظخء(، كخ (24)ٝه٤ٖٔٔ 

ٜٓيٍ ُِل٤خس ٝحُل٣ٞ٤ش ٝحُ٘٘خ١ ٝحُ٘ٔٞ ٝحالٓظوَحٍ، رَ إ ٤ٓخىس حُ٘ؼٞد ٝحألْٓ ٖٓ ًلخ٣ش 

ٙ أٜٗخٍ ٝرلخٍ؟   ٍّ ١ ك٢ أٍٝ رٜخ ٓخء، طي َّ  ٓٞحٍىٛخ حُٔخث٤ش: ك٤ٌق ُإلٗٔخٕ إٔ ٣َطلَ أٝ ٣ل

ٝٓخ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ كوِٜخ حُيال٢ُ ًِلظش )ؿخرش( أٝ أُلخظ طيٍ ػ٠ِ  كهًخ )شجشح( ساثؼب:     

٘خَٛٛخ ٓؼَ )ؿٜٖ، ؿٌٍٝ، ػ٘خه٤ي( ٝأهَٟ ىحُش ػ٠ِ أٗٞحػٜخ أٝ ػٔخٍٛخ ٓؼَ )رَطوخٍ ػ

ٗو٤َ، ٣ُظٕٞ، طلخف، ٛلٜخف، هٞم، ٍٓخٕ، ٖٓ٘ٔ...(. ًٔخ ٝظق حُ٘خػَ ٓؼـٔخ َٓطزطخ 

هخٛش رخٍُِحػش ٝحُ٘ظخؽ حُلالك٢ حُوخٍؽ ػٖ ٓـخٍ حُظ٘ـ٤َ ٓؼَ )هٔق، ٓ٘زِش، ه٠خٍ 

( ًِٔش 622ؿٔغ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٓخ ٣وخٍد حُٔخثش )َٓٝؽ، ػ٘ذ، رَٜ، ٍٝى، َُٛ...(. 

ٖٓ ٌٛح حُٔـخٍ، اً ال ٣ٌٖٔ ُِوخٍة إٔ ٣لِض ٖٓ اىٍحى ٝهؼٜخ، رَ إ ٌٛح حُظ٘ٞع ك٢ هٜٞرش 

حإلٗظخؽ ٝحُؼطخء، ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ٌؼق ٖٓ حإلَٛحٍ ػ٠ِ حالٓظوالٍ. إ ٌٛٙ حَُُٓٞ ط٘ط١ٞ 

ٞٓش رط٣َوش حٓظؼ٘خث٤ش ٝٓلخٍهش ٝىحُش. أ٠٣خ ػ٠ِ حُزؼي حُٔؼِٞٓخط٢ ُِظخَٛس حُ٘ؼ٣َش؛ ٣ويّ ٓؼِ

 ٣وٍٞ:

 

                                                 
 .101النقاش، زلمود درويش شاعر األرض اتحمتلة، ص  (1)
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 هخٍؽ حُطوْ،

 أٝ ىحهَ حُـخرش حُٞحٓؼش

٢٘١ٝ
(1)

. 

ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٣ٔؼَ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ حُل٠خء ح١ٌُ ٣ٔزق ك٤ٚ ١ٝ٘ٚ رـخرش ٝحٓؼش، ٌٛح      

د رخُظِٔخص، ٓ٘ـِن  ّٞ حُل٠خء حُطز٤ؼ٢ حُـ٤َٔ ح١ٌُ ٣ظ٘لْ ك٤ٚ حإلٗٔخٕ ٝحُل٤ٞحٕ، ٌُٝ٘ٚ ٓ٘

ٚ، طؼٖ٘ ك٤ٚ حَُٜحػخص ر٤ٖ حأله٣ٞخء ٝح٠ُؼلخء ٖٓ ًخث٘خطٚ حُل٤ش، ك٤غ حُل٣َش أٝ ػ٠ِ ٗلٔ

" إ اَٗحهش حُْ٘ٔ رؼ٤يس حُٔ٘خٍ، كخُٔظخٛخص ًؼ٤َس ٝحُيٍٝد ٝػَس ٝؿ٤َ ٝحٟلش حُٔؼخُْ. 

حهظَحم حُـخرش ٝحُوَٝؽ ٜٓ٘خ هَٝؽ ا٠ُ رَ حألٓخٕ، ا٠ُ حٍُ٘ٞ ٝحُل٤خس. كخُـخرش إً ك٢ ٌٛح 

 ري إٔ طٌٕٞ ٍٛٞس ُإلكٔخّ رخُلـخد حٌُؼ٤ق"ح٤ُٔخم حُ٘ؼ١َ ال
(2)

. 

، كٜٔ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رخٌُٔٞٗخص ٓؼَ )حُْ٘ٔ، حُٜٞحء، حُؤَ أنفبظ انظىاهش انطجُؼُخ خبيغب:     

حُٔٔخء، حُظَ، ح٣َُق، ح٠ُٞء، حُٔطَ...(، ٜٝٓ٘خ حُٔظؼِوش رخٌُٞحٍع ٓؼَ )ٛٞحػن، رَح٤ًٖ 

ٙ حألُلخظ ٣ئْٓ الطٔخم ٓؼـ٢ٔ ك٢ حُي٣ٞحٕ ؿلخف(، ٝػيىٛخ ه٤َِ. ٝحُٔالكع إٔ حػظٔخى ٌٛ

٣ظٔؼَ أٓخٓخ ك٢ حُظ٠خّ: " ٝٛٞ ػالهش ُلظ٤ش رٜخ طَر٢ ًِٔخص ٓؼ٤٘ش رزؼٞ، ٝحُظ٠خّ ح١ٌُ 

ٗ٘٘ـَ رٚ ٛ٘خ، ٛٞ حُظ٠خّ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ ال ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـَٔ، كزخٍطزخ١ ًِٔخص ٓؼ٤٘ش 

ُ٘ٚ ٍٝر٢ ػَحٙ"ُٓٞػش ػ٠ِ ؿَٔ ٓوظِلش، طليع ػالهخص ٓؼـ٤ٔش طْٜٔ ك٢ حطٔخم ح
(3)

 .

كخُظَ ٣ٔظيػ٢ ٝؿٞى ح٠ُٞء أٝ حُْ٘ٔ، ٝح٣َُخف طلَٔ حُـ٤ّٞ ٝحُٔلخد، ٌٝٛٙ حأله٤َس 

 طٍِ٘ حُـ٤غ، ٝحٗؼيحٜٓخ ٓيػخس ا٠ُ حُـلخف، ٌٌٝٛح. 
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، ك٤غ ٝظق حُ٘خػَ حُطخثَس ٜٓ٘خ هخٛش ٓؼَ ػهً انذُىاَبد خناذعبدعب: األنفبظ ان   

كٔخّ، َٗٔ...(. ٌِٗض ًِٔش ػٜخك٤َ رظٌَحٍحص َٝٛ )كَحٗش ػٜخك٤َ، ٓ٘ٞٗٞ، ػ٘ي٤ُذ، 

. إ ًًَ حُؼٜلٍٞ ٝحُلٔخّ ٖٓ ٍُٓٞ حُل٣َش ٝحُٔالّ (61)ػيىٛخ ا٠ُ ػٔخ٢ٗ ػَ٘س َٓس 

 ٝحُلَحٗش ٍِٓ ُِـٔخٍ ٝح٠ُؼق ك٢ إٓ ٝحكي. 

رِؾ ػيى حٌُِٔخص حُٔظؼِوش رخُطز٤ؼش كيٝى حألٍرغ ٓخثش ًِٔش، ٓخ ٣ـؼِٜخ طلظَ ٌٓخٗش حٓظؼ٘خث٤ش 

٣ٞحٕ. إ ٝهؼٜخ إً ٓٔش أِٓٞر٤ش ك٢ اريحع ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، ٤ُٝٔض ٟٓٞٞػخ ُِٞٛق ك٢ حُي

كلٔذ، ٓؼِٔخ ًخٕ حُلخٍ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُظَحػ٢، ٌُٜ٘خ ٓ٘زغ ٣ؤهٌ ٓ٘ٚ كٌٔخ ٝىالالص 

ٕ ٜٓ٘خ ٍٛٞح ٖٓ حُظ٘ز٤ٜخص ٝحالٓظؼخٍحص، حُظ٢ ٣وق ػ٘يٛخ حُوخٍة  ّٞ ٣ٞظق ػ٘خَٛٛخ ٤ٌُ

يّ حُطز٤ؼش ك٢ ٗؼَٙ ٤ُؼزَ ٖٓ هالُٜخ ػٖ ٢ٗء أرؼي ٜٓ٘خ، ٛٞ " كٜٞ ٣ٔظوٓ٘يٝٛخ ٝٓظٔؼ٘خ، 

ٍإ٣ظٚ حُوخٛش ُٔؤٓخس ح١ُٖٞ ٝحإلٗٔخٕ، ٢ٛٝ حَُإ٣ش حُظ٢ ط٤ٔطَ ػ٤ِٚ طٔخّ ح٤ُٔطَس"
(1)

. 

 يؼجى انذشة: .2

ًٔ أػَحّ)ِٗٔض حُٔـٔٞػش حُ٘ؼ٣َش       ٓزخَٗس ٖٓ حألُلخظ حُظ٢ ُٜخ ِٛش  خ( ػيىح ٜٓ

ًِٔش، ؿخءص ػ٠ِ ٤ٛؾ حألٓٔخء  (300)ش حُؼالع ٓخثش ، كٌخٗض هَحررٔـخٍ حُلَدٝػ٣ٞ٠ش 

ٝحُٜٔخىٍ طخٍس ٝػ٠ِ ٤ٛؾ حألكؼخٍ رؤُٓ٘ظٜخ حُٔوظِلش طخٍس أهَٟ، ٣ٌٖٝٔ طٞك٤ي طِي حألُلخظ 

 كٔذ حُٔـٔٞػخص حُظخ٤ُش:

 ، حألُلخظ حُٔظؼِوش ٓزخَٗس ريالُش حُلَد، ٢ٛٝ )كَد، ٓؼًَش، حٗظلخٟش(.أوال     

ػ٠ِ حُٞٓخثَ حُٔٔظويٓش ك٢ حُلَد، ٝٛ٘ل٘خٛٔخ كَػ٤ٖ أٓخ٤ٖٓ  ، حألُلخظ حُيحُشثبَُب     

 ، كي٣ؼش ًخٗض ٓؼَ )ر٘يه٤ش حألِٓلشٛٔخ: حُٞٓخثَ حُٔخى٣ش ٝحُٞٓخثَ حُز٣َ٘ش. كؤٓخ حأل٠ُٝ كظَ٘ٔ 
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ٍٛخٙ، ه٣ٌلش، ىرخرش،...( أٝ هي٣ٔش ٓؼَ )ه٘ـَ، ٤ٓق، ٍٓق، ٓوِٜش...(، ػْ حُٜٔطِلخص 

)هخّٝ، حؿظ٤خٍ، حٗظ٘خٍ، ٛـّٞ، اػيحّ، ػٜخرخص، كَم ٓؼَ  رخُؼ٤ِٔخص حُلَر٤شحُٔظوٜٜش 

، كٜٔ٘خ حُيحُش ػ٠ِ حُ٘ل٢ ٓؼَ )ٓ٘ل٠، ١َى...(  ٝٓخثَ حُؤغحهظلْ، هظَ...(، ٝطؤط٢ رؼيٛخ 

ٜٝٓ٘خ حُيحُش ػ٠ِ حالػظوخٍ )هز٠ش، ٓـٖ، ه٤ٞى، ٤ِ١ن...(، ٜٝٓ٘خ حُٔظَؿْ ُـزٖ حُلٜخٍ  

 أٓٞحٍ، ٓالُْ...(.ٗلٞ: )كٜخٍ، ٤ٓخؽ، ٗزخى، كٞحؿِ، ٓ٘غ حُظـٍٞ، 

حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حُلَد  حألٗوخٙٝأٓخ حُؼخ٤ٗش كظ١ٞ٠٘ طلض حُٞكيحص حُٔؼـ٤ٔش حُيحُش ػ٠ِ 

 أٝ ػ٠ِ ٛلخطْٜ، ٜٓ٘خ: )حُـِحس، حُـ٘ٞى، ٍؿخٍ حُٔزخكغ، أػيحء، ر٤ُْٞ، كيحث٢...(.

ٜٓ٘خ ، حُٞكيحص حُيحُش ػ٠ِ ٗظخثؾ حُلَد، كٜٔ٘خ حُٔظؼِوش رخُـٞ حُـ٘خث١ِ ٓزخَٗس ٝثبنثب     

حُٔظؼِوش  رخُٔـخٍ حالؿظٔخػ٢ رٜلش ػخٓش، كؤٓخ حُ٘ٞع حألٍٝ كٔ٘ٚ: )هزٍٞ، طخرٞص، ىكٖ، ٤ٜٗي 

ؿ٘خُس، ؿؼغ، ٤ٛخًَ، َٓػ٤ش، رٌخء، كِٕ، ٓٞص، ىّ...(، ٜٝٗخىف ك٢ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ: 

 )ٟخثؼ٤ٖ، َٓ٘ى٣ٖ، ٜٓخر٤ٖ، كوَحء،ؿَف، ٛخٓيٕٝ، ٓو٤ْ...(. 

لش كبٗٚ ٣ظز٤ٖ ُ٘خ إٔ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُْ ٣ظَى ؿخٗزخ ٝحكيح اًح طؤِٓ٘خ ٌٛٙ حُٔـٔٞػخص حُٔوظِ     

ٖٓ ٌٛح حُٔؼـْ، رَ ٝحػظٔخىح ػ٠ِ طِي حألُلخظ ٣ٌٖٔ ُ٘خ ط٤ٌَ٘ ٗٚ ؿي٣ي ٣ٜق كَرخ ًخِٓش. 

كٖٔ حألٗوخٙ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ا٠ُ حُٞٓخثَ حُٔٔظؼِٔش، ٝٛٞال ا٠ُ حُ٘ظخثؾ حُِٔز٤ش ٖٓ ٓٞص 

ى. إ حهظ٤خٍ ٓؼـْ حُلَد ٣ؼي ٓٔش  َّ أِٓٞر٤ش رخٍُس ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ، ٣َٜٝف  ٝىٓخٍ ٝط٘

رو٤٠ش رِيٙ ٝٓخ آٍ ا٤ُٚ ٗؼزٚ، رَ َٝٛ أك٤خٗخ ا٠ُ ٜٓخؿٔش أٝالثي  ٚٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ رخُظِحٓ

" ٝػ٠ِ إٔ حألىد ٤ُْ ح٣ٌُٖ ٣يػٕٞ ا٠ُ ٍَٟٝس حُلَٜ ر٤ٖ حألىد ٝحُظَف حالؿظٔخػ٢: 

ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٣ٔظل٤ي . ٌٝٛح ٓخ ً٘خ ٗئٖٓ رٚ كظ٠ حُ٘وخع، هٞال ٝػٔال... ِٝٓؼش أٝ ٓظؼش

ىٝح أ١٘خٗخ ٖٓ حٍُٞم ٟي حُظِحّ حألى٣ذ رو٤٠ظٚ ٟٝي طِٔق حألى٣ذ  ّٞ  ٜٓ٘خ أٝالثي ح٣ٌُٖ ٓ
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رلٌَ ػ١ٍٞ كو٤و٢"
(1)

إ ُوزٚ ر٘خػَ حُٔوخٝٓش ُْ ٣ؤص ػزؼخ ٝاٗٔخ ػٖ كو٤وش ٝحٟلش  .

   ٓزَٛ٘ش.

 ى انجغذ:يؼج .3

ًِّ حُ٘خػَ ك٢ ى٣ٞحٕ )أػَحّ( ػ٠ِ ػيى ٖٓ حُٞكيحص      حُيحُش ػ٠ِ أػ٠خء حُـْٔ  ٣َ

حإلٗٔخ٢ٗ، اً ُْ طوَ أ٣ش ه٤ٜيس ٜٓ٘خ. حٍطؤ٣٘خ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ إٔ ٜٗ٘ق أُلخظ ٌٛح حُٔؼـْ ا٠ُ 

 ٓـٔٞػخص: 

حُٔـٔٞػش حأل٠ُٝ طظٔؼَ ك٢ حُٔلَىحص حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ حُـٔي رٌِ٘ٚ حُؼخّ ٝحُٔظٔخٓي ٢ٛٝ:      

  َٓس. (26))ؿٔي، ؿْٔ، ريٕ، ؿؼش(، ٝطٌٍَص ٓظخ ٝػ٣َٖ٘ 

حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش طَ٘ٔ حٌُِٔخص حُيحُش ػ٠ِ حألػ٠خء حُل٤ًَش، كٜٔ٘خ حَُٔطزطش رخ٤ُي٣ٖ      

٢ٛٝ: )٣ي، ًق، حٌُٔ٘ز٤ٖ، ًٍحػ٢، أٛخرؼ٢(، ٜٝٓ٘خ حَُٔطزطش رخَُؿ٤ِٖ ٢ٛٝ: )ٓخه٤ٖ 

، ٢ٛٝ طٞك٢ رٞؿٞى َٓس (36)ٓظخ ٝػالػ٤ٖ  ًٍزظ٤ٖ، هي٤ٖٓ، هطخ١(. ٝظَٜص ٌٛٙ حألُلخظ

 حُ٘٘خ١.حُؼَٔ ٝحُلًَش ٝ

حُٔـٔٞػش حُؼخُؼش طوٚ ٓخ ٣ل٤َ ا٠ُ أػ٠خء حُٞؿٚ ٝحُلٞحّ، ٝطظٔؼَ ك٢ حٌُِٔخص      

 (46)حُظخ٤ُش: )ٝؿٚ، ؿز٤ٖ، ػ٤ٖ، ٍإ٣ش، َٛحم، ٛٞص(، ٝطَىىص ٌٛٙ حألُلخظ ٓظخ ٝأٍرؼ٤ٖ 

 َٓس. 

أٓخ حُٔـٔٞػش حَُحرؼش ك٢ٜ حُظ٢ طظَؿٜٔخ حٌُِٔخص حُظ٢ طَطز٢ رخُزؼي حَُٝك٢ ُإلٗٔخٕ      

 ( َٓس. 26طؤط٢ ك٢ ٛيحٍطٜخ ًِٔش )حُوِذ( رؼيى ٖٓ حُظٌَحٍحص َٝٛ ا٠ُ ّٓض ٝػ٣َٖ٘ )ٝ
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ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ أكخ٤ْٓ حُ٘خػَ ٝحٗلؼخالطٚ، ٖٝٓ حألُلخظ حألهَٟ ٖٓ حُـخٗذ ًحطٚ: )حَُٝف 

 ك٤خط٢، ٗل٢ٔ، ػ١َٔ(.

ّْ اكٜخء ٓخثش ٝػالع ٝٓظ٤ٖ )      اٗٚ ( ًِٔش ٖٓ ٓؼـْ حُـٔي ك٢ ى٣ٞحٕ )أػَحّ(، 163ط

طؼِّن حُ٘خػَ رخإلٗٔخٕ ؿٔيح ٍٝٝكخ، كٜٞ حإلٗٔخٕ حُٔؼخٗخس ٝحإلٗٔخٕ ح٠ُ٘خٍ ٝحإلٗٔخٕ 

 حُل٣َش.  

      ٍٕ  إ حهظ٤خٍحص ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ ٤ٗٞع ُلظش ىٕٝ ؿ٤َٛخ هي ٣ِ٣ق حُٔظخٍ ػٖ ٓؼخ

ؿي٣يس طٌظٔزٜخ حُِلظش ًحطٜخ، ًٔخ طّٔي حُ٘ٚ ًِٚ ىالالص أهَٟ ؿ٤َ طِي حُٔٔظويٓش ك٢ حُِـش 

ُؼخى٣ش، ٖٝٓ ٛ٘خ كبٕ )حه٘زخّٝ( هي ًخٕ ٛخثزخ ك٢ طؤ٤ٓٔٚ حُٜٔ٘ـ٢ حإلؿَحث٢ ُٔخ أػِٖ إٔ:   ح

" حٌُِٔش، ك٤ٖ طٟٞغ ىحهَ حُز٤ض حُ٘ؼ١َ، طٌٕٞ ًٔخ ُٞ حٓظوَؿض ٖٓ حُوطخد حُؼخى١ 

ّٞ ىال٢ُ ؿي٣ي كظيٍى رخ٠ُز٢ ك٢ ا١خٍ ػالهخطٜخ رخُِـش حُ٘ؼ٣َش ٤ُْٝ ك٢  ٝأك٤طض رـ

"ػالهخطٜخ رخُِـش ػخٓش
(1)

  . 

  :يؼجى انضيٍ .4

ٍحرغ ٓؼـْ ٣ٌٖٔ حُظؤ٤ًي ػ٤ِٚ ػ٘ي هَحءط٘خ ُوٜخثي )أػَحّ( ٛٞ حُٔؼـْ حُٔظؼِن رٞكيحص      

حُٞهض أٝ حُِٖٓ، كٜٔ٘خ حُٔظؼِوش رخُيالُش حُؼخٓش ُٜخ ٓزخَٗس، ٢ٛٝ )حُِٖٓ، حُؼَٔ، حُؼَٜ( 

ش ػ٠ِ حُلٍٞ  ٜٝٓ٘خ حَُٔطزطش رلظَحص أٝ ٝكيحص ُو٤خّ حُِٖٓ، ك٤غ حٓظويٓض أُلخظ ىحُ

ٝٛٔخ )حُؼخّ، حُٔ٘ش(، ٝأهَٟ ىحُش ػ٠ِ حُلٍٜٞ )حَُر٤غ، حُ٘ظخء، حُو٣َق(، ُٝلظش ٝحكيس 

َٓس ك٢ حُي٣ٞحٕ. ًٔخ حػظٔي  (22)ىحُش ػ٠ِ حَُٜ٘ ٢ٛٝ )آًحٍ(، حُظ٢ طٌٍَص حػ٤ٖ٘ ٝػ٣َٖ٘ 

 ( حُ٘خػَ أُلخظخ أهَٟ ٓظَؿٔش ألُٓخٕ ٖٓ أ٣خّ حألٓزٞع، ٢ٛٝ ) أٓزٞع، ٣ّٞ، حُٔزض، حألكي
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ٝٝظق ٖٓ ؿٜش أهَٟ ًِٔخص ط٤َ٘ ا٠ُ أهٔخّ  .َٓس (19)ٝطٌٍَص ُلظش )٣ّٞ( طٔغ ػَ٘س 

ح٤ُّٞ، ٢ٛٝ )حُٜزخف، حُظ٤َٜس، حُٔٔخء، حُلـَ، حُٜ٘خٍ، ح٤َُِ(، ًٝخٕ ػيىٛخ حػ٤ٖ٘ ٝػ٣َٖ٘ 

. ًٔخ حػظٔي ٖٓ ؿخٗذ آهَ ػ٠ِ حُٞكيحص حُٜـَٟ ُو٤خّ حُٞهض، ٢ٛٝ )حُٔخػش  ًِٔش (22)

ش(. ٝرِؾ ػيى حٌُِٔخص حُظ٢ طليى َٓكِش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُِٖٓ ٓخثش ٝحػ٤ٖ٘ ٝػالػ٤ٖ حُيه٤وش، حُؼخ٤ٗ

ًِٔش. إ حُ٘خػَ ٢ُٞ٣ أ٤ٔٛش رخُـش ُِِٖٓ، ٓٞحء ك٢ حٓظيحىٙ أٝ ك٢ ٤ٟوٚ، كـؼِٚ  (132)

ػٔٞىح ٖٓ أػٔيس ٓؼـٔٚ حَُث٤ٔش. " إ حُظَّؿق ر٤ٖ حألْٓ ٝح٤ُّٞ ٝحُـي، ٝكًَش حُٞٓخثَ 

يػ٢ ه٤٠ش حُِٖٓ ك٢ حُز٘خء حُل٢٘ ك٢ هٜخثي ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ. حُل٤٘ش ػ٠ِ ٓلخٍٝٛخ، ٣ٔظ

ٝحُِٖٓ اكيٟ حُٞٓخثَ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ طِؼذ ىٍٝح ٍث٤ٔ٤خ ك٢ ٤ٛخؿش ػخُْ حُو٤ٜيس ٝط٤ٌِ٘ٚ 

ك٢ ٓٞحؿٜش ػخُْ حُٞحهغ"
(1)

 . 

 يؼجى األنفبظ انًجشدح: .5

ش ك٢ ًحص حُؼو٤ِش، حٌُخُْٓ٘ٝ طوَ حُٔـٔٞػش حُ٘ؼ٣َش )أػَحّ( ٖٓ حألُلخظ حُٔـَىس      

 ، ٓؼَ: حُل٣َش، حالٗظظخٍ، حُ٘ؼٍٞك٢ٜ أُلخظ كِٔل٤ش ؿ٤َ ٓخى٣ش ٤ٔش،ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ حُ٘ل

ظوش ٝحٌُِٔخص حُٔ٘ ألُلخظ حُظخَٛس رٌؼَس ك٢ حُي٣ٞحٕ ُلظش )حُلِْ(حإلكٔخّ، حًٌَُٟ. ٖٝٓ ح

س ) ٜٓ٘خ، َّ ظْ ٤ش، ُْٝ طٌٌخٗض أك٤خٗخ ٌٓظل٤ش ريالُظٜخ حُٔؼـٔ(، ك63كوي طٌٍَص ػالػخ ٝٓظ٤ٖ ٓ

" ال أكِْ ح٥ٕ رـ٤َ حالٗٔـخّ " ٖٓ أٓؼِش ٌٛح حُٔوخّ:ٝ كِّش ؿي٣يس طوظِق رٜخ،
(2)

ٝ ًٌُي  

"ك٢ِٔ ًخٕ ر٤ٔطخ " 
(3)

 . 

  

 

                                                 
 .79ص  ،1996دار الشروق، القاىرة  ،(الكلمة واجملهريف نقد الشعر )أمحد درويش،  (1)
 .601قصيدة )كان ما سوف يكون(، ص  زلمود درويش، قصائد )أعراس(، (2)
 .681يدة )الصهيل األخًن(، ص نفسو، قص ادلصدر (3)
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ٕ رٜخ ٍٛٞح  ّٞ ٣وَؽ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ػٖ ٌٛٙ حُيالالص حأل٤ِٛش ُِلِْ ا٠ُ ٓؼخٕ أهَٟ ٣ٌ

ػ٠ِ ػيٍٝ ىالُش ٗؼ٣َش ط٘ٔـٜخ حٓظؼخٍحص ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ، ٝٗلخٍٝ رٌٜح حُٔوطغ حُٞهٞف 

 حُلِْ ػٖ ٓؼ٘خٛخ حُطز٤ؼ٢. ٣وٍٞ:

ٍ ٌٛح      ّٝ  ... كظزخىُض ٝهِز٢ ٓيٗخ طٜ٘خٍ ٖٓ أ

حُؼَٔ كظ٠ آهَ حُلِْ...     
(1)

 

ُؼَٔٙ، أ١  حٓظيحىح٣وَؽ حُ٘خػَ ػٖ حُلِْ حُٔطل٢ حُظخَٛ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ حُو٤خٍ، ك٤ـؼِٚ      

حُٔخثي ا٠ُ ؿٞ حألكالّ ٝحُظ٤٘ٔخص  ػ٠ِ ٍؿْ ٖٓ ٓلخٝالص حُ٘خػَ طوط٢ حُـٞ حُؼخّ حُلو٤و٢

 اال أٗٚ ٣ـي ٗلٔٚ ٣ظوز٢ ك٢ ٛٔٞٓٚ حُٔظؼِوش رو٤٠ش ١ٝ٘ٚ.  

ٗش ر٤ٖ حُٔؼخؿْ حُٔوظِلش، ٝطلخػالص ر٤ٜ٘خ ُز٘خء ٗزٌش ىال٤ُش ػخٓش       ّٞ ّٕ ػٔش ٛالص ٌٓ ا

ُِي٣ٞحٕ، طٜ٘غ )حُل٠خء حُظ١َ٣ٜٞ(
(2)

ُٚ، ٝطئُلٚ ٍٛٞطٚ حُٔٞكيس ٝحُ٘خِٓش. إ حُلَد  

 -ك٢ كو٤وش حألَٓ -ٔي ٣ظزخىالٕ حألػَ رٍٜٞس ط٘خظ٣َش، كخإلٗٔخٕ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٜ٘غ حُلَدٝحُـ

ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ئػَ ك٢ حٓظَٔح٣ٍظٜخ أٝ ُٝحُٜخ، ٝٛٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ طؼٞى ا٤ُٚ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ ًُي 

ٝال أكي ك٢ حُؼخُْ ٓٞحٙ، ٝحُلَد ريٍٝٛخ طئػَ ك٢ حإلٗٔخٕ ٝا٤ُٚ طٌٕٞ ػٞحهزٜخ ك٢ ٜٗخ٣ش 

ٝحُظَ٘ى ٝح٤٠ُخع، ك٤ُليع رٌُي طـ٤٤َح ك٢ ١ز٤ؼش ٌٛح حُـٔي )ػالهش َٛحع حألَٓ ًخُٔٞص 

ٓظزخىٍ(. ٣ظيهَ ػَٜ٘ حُِٖٓ رٞكيحطٚ حُٔوظِلش ٝحُٔظزخ٣٘ش، حُٔٔظيس ٝحُو٤َٜس، ر٤ٖ ٣ٌٖٛ 

حأل٤ُٖٝ آخ رخإل٣ـخد ك٤طلت حُـل٤ْ ٝآخ رخُِٔذ ك٣ِ٤ي حُٟٞغ ١ٞال ٝطؼو٤يح. ٝطٌٕٞ حُطز٤ؼش 

 ظلًَش، ٗخٛيس ػ٠ِ حُٟٞغ ٝٓظؤػَس رٚ ٢ٛ ًٌُي، ُٜٝخ ح٣ُِّٔش ك٢ رؼ٘خَٛٛخ حُـخٓيس ٝحُٔ

 

                                                 
 .606قصيدة )كان ما سوف يكون(، ص  زلمود درويش، قصائد )أعراس(، (1)
 .105، الشكل واخلطاب، ص ريگادلا ( 2)
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حكظٞحء حٌَُ. أٓخ ػٖ حألُلخظ حُٔـَىس ك٢ٜ حٌُخٓ٘ش ك٢ ٤ً٘ٛش حإلٗٔخٕ ٢ٛٝ حُظ٢ ٣ٞظلٜخ 

)ًخُظل٤ٌَ( أٝ ٣وغ ك٢ أك٠خٜٗخ )ًخُٔٞص( أٝ ٣ظ٘لْ رٜخ هخٍؽ حُطز٤ؼش ٝحُلَد ٝحُـٔي 

٣ش ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ طؼّيى ٓؼـٜٔخ ٝحٓظّي رظؼيى حألكٌخٍ ٣ٝـ٤َّ رٜخ ٓخ ٣٘خء )ًخُلِْ(. إ ٗخػَ

" حُ٘ؼ٣َش طـظٔغ ػ٘خَٛ ٓظزخػيس ك٢ حٌُٔخٕ ٝك٢ حُِٓخٕ ؿخ٣ش حُظزخػي ٝحَُإٟ، كل٢ ٍٛٞٙ 

"ٌُٜ٘خ َٓػخٕ ٓخ طؤطِق ك٢ ا١خٍ ٗؼ١ٍٞ ٝحكي
(1)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .100إمساعيل، التفسًن النفسي لألدب، ص  (1)
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II. :انزُبصبد األعهىثُخ  

ل٤ِ٘خ ٓزخَٗس ػ٠ِ رؼٞ ٜٓطِلخص إ ٓلّٜٞ حُظ٘خٙ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ ٣     

حَُٔهخص حُ٘ؼ٣َش حُٞحٍىس ك٢ ًظذ حُ٘وي حُظَحػ٢، حُظ٢ طؼيىص أٗٞحػٜخ ٝأَٟرٜخ. أٍٝى حرٖ 

٤ٍٗن ك٢ حُؼٔيس رخرخ هخٛخ ٌُٜٙ حُظخَٛس ٝأًي ػ٠ِ ٝؿٞىٛخ ًًَٝ حطٔخع ٍهؼظٜخ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ 

حُ٘ؼَحء إٔ ٣ّيػ٢ حُٔالٓش  حُظ٢ طٞك٢ رٜخ، اً ٣وٍٞ: " ٌٝٛح رخد ٓظّٔغ ؿيح، ٝال ٣ويٍ أكي ٖٓ

ٓ٘ٚ، ٝك٤ٚ أ٤ٗخء ؿخ٠ٓش، اال ػٖ حُز٤َٜ حُلخًم رخُٜ٘خػش، ٝأُهَ كخٟلش ال طول٠ ػ٠ِ 

حُـخَٛ حُٔـلَ"
(1)

. اٗٚ ٣ئًي ػ٠ِ أَٓ رخُؾ حأل٤ٔٛش ٓظٔؼَ ك٢ ٝؿٞى حُظخَٛس ك٢ حُؼ٤ِٔش 

ٔظَ ٍٝحءٛخ. حُ٘ؼ٣َش ِٓظٜوش رٜخ ٤ٔٓٝجش ُٔخ٤ٛظٜخ، ٌُٜ٘خ طؤهٌ ك٢ ًَ َٓس ٍٛٞس ٓؼ٤٘ش طظ

٣ٝوق حرٖ ٤ٍٗن ك٢ ٗوي حُظخَٛس ٝهلش ٝٓط٤ش ر٤ٖ هزُٜٞخ ٝٗل٤ٜخ، ٣وٍٞ: " ٝحطٌّخٍ حُ٘خػَ 

ػ٠ِ حَُٔهش رالىس ٝػـِ، ٝطًَٚ ًَ ٓؼ٠٘ ٓزن ا٤ُٚ ؿَٜ، ٌُٖٝ حُٔوظخٍ ُٚ ػ٘ي١ أ٢ٓٝ 

حُلخالص"
(2)

ٗخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ حُ٘ؼَ ٝاٗٔخ ٣ٌٖٔ ُٜخ إٔ طليع ك٢ ؿٞحٗذ  ّٞ .  ٝال طوٚ حَُٔهش ٌٓ

س ًخُٔؼخ٢ٗ ٝحألُلخظ ٝحُزي٣غ، ٝطظوٌ ُٜخ ك٢ ًَ كخُش ٜٓطِلخ هخٛخ رٜخ؛ " كٖٔ أهٌ ٓؼ٠٘ ػيّ 

رِلظٚ ًٔخ ٛٞ، ًخٕ ٓخٍهخ، كبٕ ؿ٤َّ رؼٞ حُِلع ًخٕ ٓخُوخ، ٝإ أهٌ ر٤ظخ ٖٓ حُ٘ؼَ َٝٛكٚ 

ا٤ُٚ ٖٓ ؿٜش حُٔؼَ ًخٕ حؿظالرخ، ٝإ حّىػخٙ ؿِٔش ًخٕ حٗظلخال، ٝإ ًخٕ حُ٘خػَ ح١ٌُ أهٌ ٓ٘ٚ 

ز٤ض ك٤خ ٤ٔٓض  حَُٔهش  ك٢ ٌٛٙ حُلخٍ حإلؿخٍس، كبٕ طٔخٟٝ حُٔؼ٤٘خٕ ىٕٝ حُِلع ٝهل٢ حُ

ٍ حُٔؼ٠٘ ٖٓ  ّٞ  حألهٌ، كٜٞ حُ٘ظَ ٝحُٔالكظش، ٝإ أهٌ ر٤٘ش حٌُالّ كو٢ كظِي حُٔٞحُٗش، ٝإ ك

 

 

                                                 
 .216، ص 2، جيق، العمدةرش ابن (1)
 .216ادلرجع نفسو، ص  (2)
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ؿَٝ ا٠ُ آهَ كٌُي ٛٞ حالهظالّ"
(1)

، ٜٝٓطِلخص ك٢ ٌٛح حإل١خٍ ًؼ٤َس. ٣َٟٝ ٜٓطل٠ 

َُٔهش ٤ُٔض َٓحىكخ طٔخٓخ ُِظ٘خٙ، ٌُٖ أٌٗخُٜخ حُٔٞظلش طؼي ٟٖٔ حُلخالص حُٔؼي٢ٗ إٔ " ح

حُظ٢ ٣ظ٠ٜٔ٘خ ٌٛح حُٜٔطِق حُلي٣غ"
(2)

 . 

إٔ ٓلّٜٞ حُظ٘خٙ هي طزٍِٞ، ٝألٍٝ َٓس، ػ٠ِ  (Marc Angenot)٣ًٌَ ٓخٍى أٗـ٤٘ٞ      

 ٤ًTelَ ك٢ رلٞع َٗ٘طٜخ ك٢ ٓـِظ٢ )ط٤َ  (Julia Cristiva)٣ي حُ٘خهيس ؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ 

quel ٣ًَٝظ٤ي  Critiqueٖ٤ُِٔالى 1976ٝ  1966ر٤ٖ ػخ٢ٓ  ( حُل٤َٔٗظ٤
(3)

. 

ّْ حإل٣لخء ا٤ُٚ ٟٖٔ       ُْٝ ٣ؤص حُٜٔطِق )ط٘خٙ( ك٢ رلٞع ٣ًَٔظ٤لخ ٓزخَٗح ٝاٗٔخ ط

ٓلخ٤ْٛ أهَٟ ط٘يٍؽ ك٢ حُ٘ٚ أٝ ك٢ ٓخ ٣ظؼِن ربٗظخؿ٤ظٚ، ٝإٔ " ًِٔش حُظ٘خ٤ٛش... ال طظَٜ اال 

١ز٤ؼش ٗظ٣َش ػخٓش، ٝػ٠ِ ػالهش ٓغ حٌُظخرش ح٤ُٜ٘ش ٝحإلٗظخؿ٤ش ٝحٌُظخرش ك٢ ٤ٓخهخص ًحص 

حُٔيٛ٘ش"
4

. ٝٓلّٜٞ حُظ٘خٙ ػ٘يٛخ: " اٗٚ طَكخٍ ُِٜ٘ٞٙ ٝطيحهَ ٢ّٜٗ، كل٢ ٗٚ ٓؼ٤ّٖ 

طظوخ١غ ٝطظ٘خك٠ ِٓلٞظخص ػي٣يس ٓظوطؼش ٖٓ ٜٗٞٙ أهَٟ "
(5)

، أ١ إٔ ٣َ٘ٔ حُ٘ٚ حُـي٣ي 

ٛلش حألهٌ أٝ ٗٞػٚ، ٝال ا٠ُ ٗٞع حُ٘ٚ، كوي ٣ٌٕٞ آػخٍ ٜٗٞٙ ٓخروش ػ٤ِٚ. ُْٝ طَ٘ ا٠ُ 

حالكظٞحء ٣وٚ حألُلخظ أٝ حُٔؼخ٢ٗ، ٝهي ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ أىر٤خ أٝ طخ٣ٍو٤خ أٝ ٤ٓخ٤ٓخ، أٓؼخال أٝ 

 كٌٔخ، كخُٔـخٍ ٓلظٞف ٝٝحٓغ. 

 

 

 
                                                 

 .229 – 216ص ، ابن رشيق، العمدةينظر:  (1)
 .8، ص 1991 لقضية السرقات(، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية مصطفى السعدين، التناص الشعري)قراءة أخرى (2)
  .59، ص1998مركز اإلمناء احلضاري، حلب  )مقاالت مرتمجة(،دراسات يف النص والتناصيةزلمد خًن البقاعي، ينظر:  (3)
 .63ادلرجع نفسو، ص  (4)
 .21، ص 1997، الدار البيضاء 2جوليا كريستيفا، علم النص، تر / فريد الزاىي، دار توبقال للنشر، ط (5)
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ٝػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ كخٍٝ حُ٘وخى حُـَر٤ٕٞ طلي٣ي حُٔلّٜٞ حألهَد ٌُٜح حُٜٔطِق، ٖٓ ر٤ْٜ٘ 

:" ً٘ق ٓخ ال ٣ٌ٘٘ق ك٢ حُ٘ٚ ح١ٌُ طوَأٙ ٝػالهظٚ ر٘ٚ آهَ ١ٌٙ ٣ليىٍٝالٕ رخٍص حُ

كخَٟ، ك٢ ؿ٤خد ١ٍَٟٝ ُألٍٝ"
(1)

. اٜٗخ اٗخٍس ا٠ُ حهظلخء حُ٘ٚ حُـخثذ ك٢ )َٗح٤٣ٖ( 

حُ٘ٚ حُـي٣ي، كظٌٕٞ رٌُي حُظ٘خ٤ٛش ؿ٤َ ٓزخَٗس، ٝاٗٔخ ػزخٍس ػٖ رلغ ٣لظخؽ ا٠ُ ؿٜي 

ال ٣ٔظط٤غ حإلكالص ٖٓ هز٠ش حُظ٘خٙ   ٝٓؼش حإل١الع ٝهٞس حإلىٍحى. ٣َٟٝ إٔ حُ٘ٚ

ك٤ظلّيع ػٖ " حٓظلخُش حُؼ٤ٖ هخٍؽ حُ٘ٚ حُالٓظ٘خ٢ٛ"
(2)

 . 

ك٤ليع ر٤ٖ ٌٛح  ٣ٌٛذ ٓخٍى أٗـ٤٘ٞ ا٠ُ إٔ حُ٘ٚ حإلريحػ٢ ٗخرغ ػٖ ٣ًًَخص ٓزيػٚ،     

 حأله٤َ ٝطِي، أهٌ ٍّٝى، ٝطظْ رؼي ًُي حُٔلخِٟش، ٝحهظ٤خٍ حألِٛق ٝحُٔالثْ َُٓخُظٚ. ٣وٍٞ: 

إ حُـي٤ُش حُظ٣ًٌَّش حُظ٢ ط٘ظؾ حُ٘ٚ، ٝٛٞ ٣لَٔ أػَ ٜٗٞٙ ٓظظخرؼش، ٛٞ ٓخ ٤ٔٔٗٚ ٛ٘خ " 

ط٘خ٤ٛش"
(3)

. ٣ٝظٔخءٍ أٗـ٤٘ٞ ػٖ كيٝى ٓخ ٤ٔٔ٣ٚ )حُلوَ حُظ٘خ٢ٛ(:" َٛ ٓ٘لـِ أٗلٔ٘خ 

ٍٝحء ٤ٓخؽ حُزلغ حألىر٢ أّ أٗ٘خ ٓ٘ظـخُٝ ٓخ ٛٞ أىر٢"
(4)

. ٝٛ٘خ ٤٘٣َ ا٠ُ ٍَٟٝس ط٤ٓٞغ 

٠ُ هخٍؽ حألىر٤ش، ك٤غ حُٔـخالص حألهَٟ ًخُظخ٣ٍن ٝح٤ُٔخٓش ٝحألٓخ٤١َ ٍهؼش ٌٛح حُلوَ، ا

 حُ٘ؼز٤ش حُ٘ل٣ٞش ٝحُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي.  

ًٔخ أٍٝى ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض ٜٓطِل٢ حُظؼخ٢ُ ح٢ُٜ٘ ٝحُظيحهَ ح٢ُٜ٘، ًٔل٤ٜٖٓٞ ُِظ٘خٙ       

٢٘ حُ٘ٚ كخ٤ُخ ا ك٤غ ٣َٟ حُظخَٛس رخُـش حأل٤ٔٛش. ٣وٍٞ: ّٔ ال ٖٓ ك٤غ " ٝك٢ حُٞحهغ، ال ٣ٜ

٢(، أ١ إٔ أػَف ًَ ٓخ ٣ـؼِٚ ك٢ ػالهش، هل٤ش أّ ؿ٤ِش، ٓغ ؿ٤َٙ ٖٓ  ّٜ  )طؼخ٤ُٚ حُ٘
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 .70 ، ص1992 اء احلضاري، حلبركز اإلمن/ منذر عياشي، م رروالن بارت، لذة النص، ت (2)
 . 71ص لتناصية،او البقاعي، دراسات يف النص  (3)
 . 69ص ادلرجع نفسو، (4)
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٢( رخُٔؼ٠٘ حُيه٤ن... ٝأهٜي: حُظٞحؿي حُِـ١ٞ)ٓٞحء أًخٕ  ّٜ ٘ٚ )حُظيحهَ حُ٘ ّٔ حُٜ٘ٞٙ... ٝأٟ

ٗٔز٤خ أّ ًخٓال أّ ٗخهٜخ( ُ٘ٚ ك٢ آهَ"
(1)

ًش ٖٓ ٛئالء حُ٘وخى، ٓغ حهظالف  ٍَ . حُظخَٛس ٓي

ّْ حهظ٤خٍٛخ أٝ حرظٌخٍٛخ.ٓ  ليٝى ك٢ حُظل٤َٔ، ٝحُٜٔطِلخص حُظ٢ ٣ظ

٤ّٔش، ٝأٍٝى ٓلٔي ٓلظخف طؼ٣َلخ ُِظ٘خ رٚ رٍٜٞس ك َّ " حُظ٘خٙ ك٤ٔلٔخء حهظُِٚ ك٢: ٙ ه

ٖٓ ٜٗٞٙ أهَٟ أىٓـض ك٤ٚ رظو٤٘خص ٓوظِلش"
(2)

ٖٓ حُٜؼذ حُُٞٞؽ ا٠ُ ًَ حُؼ٘خَٛ  اٗٚ .

ألٕ ١َم ، رؼٞ آهَٗيٍى رؼ٠خ ٣ٝـ٤ذ ػ٘خ كوي  .ظ٘خٛش، حُظ٢ ٣لِٜٔخ حُ٘ٚ حُٔيٍّٝحُٔ

  .ك٤خٌٕؼ٤َ ٖٓ حألحُحُٔزيػ٤ٖ ؿخُذ ك٢  ٖٓٝاهلخء ًُي  .ىسٓظؼيّ  حألهٌ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُـخثزش

" ٌٌٝٛح, كبٕ حُظ٘خٙ ٣ٔٔق رلظق كٞحٍ ر٤ٖ حُؼَٔ حألىر٢ ٝحُٜ٘ٞٙ حُؼوخك٤ش حألهَٟ 

 ...ِ ر٤ٖ أٛ٘خف حُظؼز٤َخء حُلٞحؿٝحألػَ ٝاُـ، ٖٓ ك٤غ حُظ٣ٌٖٞ ،٣٘ش أٝ حُٔوظِلشحُٔظزخ

 ص ؿي٣يس ٓـخ٣َس ُِيالالص حُوي٣ٔشأٝ اػطخء ىالال، خ رؼالثن ؿي٣يس ٝؿؼِٜخ ٝكيس ىحُشٍٝرطٜ

حُظ٢ ًخٗض طظ٤ِٔ رٜخ ٟٖٔ ٤ٓخهٜخ حُٔخرن ٟٝٓٞؼٜخ ك٢ ٤ٓخم ؿي٣ي"
(3)

. 

ك٠َ ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ طٞظ٤ق ٜٓطِق حُظلخػَ ح٢ُٜ٘، ٓزٍَح حهظ٤خٍٙ رٌٕٞ " حُ٘ٚ ٣ُ٘ظَؾ 

٤ٜش ٓخروش كٜٞ ٣ظؼخُن رٜخ، ٣ٝظلخػَ ٓؼٜخ طل٣ٞال أٝ ط٤ٔ٠٘خ أٝ هَهخ، ٝرٔوظِق ٟٖٔ ر٤٘ش ٗ

ّْ رٜخ ٌٛٙ حُظلخػالص" حألٌٗخٍ حُظ٢ طظ
4

 . ػّي حُظ٘خٙ ٗٞػخ ٖٓ أٗٞحع حُظلخػَ ح٢ُٜ٘، ا٠ُ ؿخٗذ 

 

                                                 
 .90ص   1986، الدار البيضاء  2عبد الرمحان أيوب، دار توبقال للنشر، ط  ر /النص، ت جنيت، مدخل إىل جامعجًنار  (1)
ص          1992/ بًنوت  ناص(، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاءزلمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري )إسرتاتيجية الت (2)

121 . 
،  2006اجلاحظية، اجلزائر   ، مطبعة25العدد رللة التبيٌن، التناص يف شعر زلمود درويش، مقالة يف عبد الرمحان زايد قيوش،  (3)

 .56 ص
 .98، ص 2001 / بًنوت ، الدار البيضاء2ط سعيد يقطٌن، انفتاح النص الروائي، ادلركز الثقايف العريب، (4)
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كٚ رؤٗٚ ٣ؤهٌ رُؼي حُظ٤ٔ٠ٖ ًؤٕ طظ٠ٖٔ ر٤٘ش ٤ٜٗش ٓخ ػ٘خَٛ  َّ حُٔ٘خٛش ٝح٤ُٔظخ٤ٜٗش. ٣ٝؼ

٤ش ٓخروش، ٝطزيٝ ًؤٜٗخ ؿِء ٜٓ٘خ، ٌُٜ٘خ طيهَ ٓؼٜخ ك٢ َٓى٣ش أٝ ط٤ٔ ّٜ ٤ش ٖٓ ر٤٘خص ٗ

ػالهش
(1)

 . 

 ٣لَٜ ٣وط٤ٖ أٌٗخٍ حُظلخػَ ح٢ُٜ٘ ك٢ ػالػش:

 ـ حُظلخػَ ح٢ُٜ٘ حٌُحط٢: ػ٘يٓخ طظلخػَ ٜٗٞٙ حٌُخطذ حُٞحكي ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ.      

 ًظّخد ػَٜٙ.ـ حُظلخػَ ح٢ُٜ٘ حُيحه٢ِ: ػ٘يٓخ طظلخػَ ٜٗٞٙ حٌُخطذ ٓغ ٜٗٞٙ       

 ـ حُظلخػَ حُوخٍؿ٢: ك٤٘ٔخ طظلخػَ ٜٗٞٙ حٌُخطذ ٓغ ٜٗٞٙ أهَٟ ظَٜص ك٢         

ػٍٜٞ رؼ٤يس        
(2)

. 

ًِّٗخ ػ٠ِ رؼٞ حُؼ٘خَٛ حُٔظ٘خٛش، حُظ٢ ٝظلٜخ ٓلٔٞى       ك٢ هَحءط٘خ ُي٣ٞحٕ )أػَحّ(، ٍ

هخٛش، ك٤غ  ى٣ٍٖٝ، ٝال٤ّٓٔخ طِي حَُٔطزطش رخُـخٗذ حُظخ٣ٍو٢ ُِز٣َ٘ش ػخٓش ُٝزِيٙ

 حٓظيػ٠ ػّيس أٓخ٤١َ ٜٝٗٞٙ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٛخؿٜخ رٌَ٘ ٣ظٞحكن ٓغ ر٤٘ش ه٤ٜيطٚ

هٜي حإله٘خع ٝر٘خء حَُإ٣ش حُٔٔظوز٤ِش. حػظٔيٗخ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ُِظ٘خٙ ػ٠ِ ط٤ٜ٘ق ٣وط٤ٖ 

ًِّٗخ رخألهٚ ػ٠ِ حٌُ٘ق ػٖ حُٔظلخػالص ح٤ُٜ٘ش حُوي٣ٔش، حُظ٢  ألٌٗخٍ حُظلخػَ ح٢ُٜ٘، ٍٝ

 َ رُؼي ػوخكش حُ٘خػَ ُٓخٗخ ٌٝٓخٗخ ٝٗٞػخ.طزَُ أًؼ

 

 

 

 

                                                 
 .99ص  انفتاح النص الروائي، ،ينظر: يقطٌن (1)
 .100ينظر: ادلرجع نفسو، ص  (2)
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 انًزفبػالد انزبسَخُخ: .1

 ٣وٍٞ ى٣ٍٖٝ:      

 ال ١َٝحىس ر٤ظ٢                

خىس ٝهظ٢              ّٔ ٝال ٓ
(1)

. 

٤ٖ طخ٣ٍو٤٤ٖ، أُٜٝٔخ ٣ٞٗخ٢ٗ ٓظؼِن رؤٓطٍٞس       ّٜ ك٢ ٣ٌٖٛ حُٔط٣َٖ حٓظيػخء ٓزخَٗ ُ٘

ًٝالٛٔخ رطُٞش ٝحٗظٜخٍ. حأل٠ُٝ َٓطزطش رٔخ ٠ٔٔ٣  ١َٝحىس، ٝح٥هَ ػَر٢ كِٔط٢٘٤.

ٌّٖ ح٤ُٞٗخٕ ٖٓ حُظـِذ ػ٠ِ حَُٝٓخٕ رل٤ِش ٤ًًش. ٣٘ل٢ حُ٘خػَ ك٢  )كٜخٕ ١َٝحىس( ح١ٌُ ٓ

َٞ رلٌَٙ، أٝ رخألكَٟ كٌَ ٗؼزٚ ا٠ُ ٓخ رِـٚ حُلٌَ ح٤ُٞٗخ٢ٗ، ُِظـِذ ػ٠ِ  ٌٛح حُٔوطغ إٔ ٣ٔٔ

ٖ. أٓخ حُؼخ٤ٗش طظؼِن رخٌُٔخٕ حُظخ٣ٍو٢ حُّٔٞٓٞ حألٟٝخع حُظ٢ طؼزغ رخُزالى ٝحُؼزخى ك٢ كِٔط٤

خىس( أٝ )ّٓٔيس(. ٝٛٞ " كٜٖ ك٢ كِٔط٤ٖ حٓظ٘غ ك٤ٚ ح٤ُٜٞى رؼي هَحد أ٤ٍِْٗٝ  ّٔ ٓ(

كلخَْٛٛ ك٤ٚ حَُٝٓخٕ"
(2)

٘ظٚ ٖٓ حُِٔحٝؿش  ٌّ . ٓؼش ح١الع ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُِظخ٣ٍن حُوي٣ْ ٓ

خىس، ك٤غ ح٤ُ ّٔ ٜٞى ٓلخَٕٛٝ ك٤ٜخ. ًٔخ ر٤ٖ كخىػظ٤ٖ ٓظٔخػِظ٤ٖ ٣ٔظيػ٢ ك٤ٜٔخ ُٖٓ ٓ

َ ٜٗخث٤خ. كؤ٣ٖ ٛٞ حُِٖٓ ح١ٌُ  َٛ حٓظل٠َ أ٠٣خ كٜخٕ ١َٝحىس، ٢ٌُ ٣٘ظَٜ ػ٠ِ حُٔلخ

ٍ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ْٜٓ٘ ؟  َّ  ٣ُلخَٛ ك٤ٚ ح٤ُٜٞى ؟ ٝٓخ ح٤ُِٓٞش حُظ٢ طل

َُ ه٤ٜيس )أكٔي حُِػظَ( ٖٓ طٞظ٤ق ُلظش )كٜخٍ( أٝ أكي ٓ٘ظوخطٜخ، ًؤٜٗخ ك٢       ُْ طو

حألٓطٍٞط٤ٖ حًٌٍُٔٞط٤ٖ. كوي ػٔي ا٠ُ طٞظ٤ق ػ٘خث٤ش )حُلٜخٍ، حُٜٔٞى  ٤ٓخم ٝحكي ٓغ

 ٝحُظلي١( ًؼ٣َٜٖ٘ ٓظظخ٤٤ُٖ رٌٜح حُظَط٤ذ. ٣وٍٞ:

 

 
                                                 

 .619، ص (أمحد الزعرت) قصائد )أعراس(، قصيدةزلمود درويش،  (1)
 .                                        497، ص 1960 ، بًنوت17ط دلكتبة الكاثوليكية، لويس معلوف وفردينان توتل، ادلنجد يف اللغة واألدب والعلوم، ا (2)
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 أكٔي ح٥ٕ ح٤َُٛ٘ٚ

 طًَض ٗٞحٍػٜخ حُٔي٣٘ٚ

 ٝأطض ا٤ُٚ 

ُظوظِٚ
1
  

 ٣ٝظزغ ٌٛح حُٔوطغ أػالٙ، ٓوطغ حُظلي١ ٝحُٔوخٝٓش:

 أٗخ أكٔي حُؼَر٢ ـ ك٤ِؤص حُلٜخٍ

 ٞ حألٓٞحٍ ـ ك٤ِؤص حُلٜخٍؿٔي١ ٛ

ٝأٗخ كيٝى حُ٘خٍ ـ ك٤ِؤص حُلٜخٍ
(2)

 

َّ حُظلي١        ٌٌٝٛح ر٤ٖ حُلٜخٍ ٝحُٜٔٞى، ا٠ُ إٔ ٣لوي حُظلخإٍ ٝحُوٞس، ٣ٝلَ حالٓظٔالّ ٓل

 ٝحَُٟٞم، ك٤غ ٣ظـِذ ح٤ُؤّ ػ٠ِ حُٔؼخىس، ٝحُٔٞص ػ٠ِ حُل٤خس. ٣وٍٞ:

 ٝحرظؼيٝح ه٤ِال ػ٘ٚ ٢ً ٣ظِٞ ٤ٛٝظٚ 

 ح ٓخطٞحػ٠ِ حُٔٞط٠ اً

 ٢ًٝ ٢َٓ٣ ٓالٓلٚ 

!ػ٠ِ حألك٤خء إ ػخٗٞح 
(3)

   

ٜٓٔخ طٌٖ ىٍؿش حُٜٔٞى، االّ أٗٚ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ٍٟٞم، ًٔخ كيع ك٢ أٓطٍٞط٢      

خىس، حُِظ٤ٖ حٓظو٠ ٜٓ٘ٔخ حُ٘خػَ ٤ٓخهٚ ٍٝٛٞٙ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس حُط٣ِٞش.  ّٔ  ١َٝحىس ٝٓ

       

      

                                                 
 .613، قصيدة )أمحد الزعرت(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
 .614نفسو، ص  ادلصدر (2)
 .625نفسو، ص  ادلصدر (3)
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ٝكن ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ط٘ظَ حُزؼغ " أٓخ٤١َ حُزؼغ  إ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٤ٔ٣َ ًؼ٤َح ا٠ُ     

ٟٖٔ ٤ٓخم طخ٣ٍو٢ ؿي٣ي  غ ٢ً ٣وِٚ حُؼزخى ٝحُزالىحُلِٔط٢٘٤ ُِٓ٘ٚ حُل٠خ١ٍ حَُحث

، حُظ٢ ؿؼَ ٜٓ٘خ ٓؼخىال ٓٞح٣ُخ ُٔخ ٣ّٔؾ ك٢ ١ٝ٘ٚ ك٢ أكيحػخ ٝهؼض ك٢ حُٔخ٣٢ٟٔظَؿغ ك٤ٚ 

حُلخَٟ"
(1)

.  

 انًزفبػالد األدثُخ وانثمبفُخ: .2

)حألٍٝ( ٣زؼغ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ أٓخ٤١َ ٣ٞٗخ٤ٗش ٓظؼِوش رخالٗزؼخع، أ١ رؼٞىس ك٢ ه٤ٜيس      

 حُل٤خس رؼي ٓٞطٜخ. طِي حُؼٞىس حُٔٔظل٤ِش ك٢ كو٤وش حألَٓ، ٌُٖ طزؼؼٜخ ٍٝف حالٗظظخٍ ٝحُظلخإٍ. 

 ك٢ ٓ٘ش حالٗظلخٟش هخُض ُ٘خ حألٍٝ ،ٝك٢ َٜٗ آًح٣ٍوٍٞ: 

أَٓحٍٛخ حُي٣ٞٓش         
(2)

  

ٝٓخ رظَطذ ٝحُٞالىس  آٌخ٤ٗش حالٗزؼخع٤ُيٍ ػ٠ِ  )آًحٍ( ٖٓ حَُر٤ؼ٢حُِ ٝظق ى٣ٍٖٝ     

رخإلٗخٍس ا٠ُ حُِٖٓ  ٣زيأ (حألٍٝ)٢ حُٔوطغ حُٔخرن ٖٓ ه٤ٜيس كل .ػٜ٘خ ٖٓ اٗـخد ٝهٜٞرش

ًٔ  ٝحُّيٓخٍ. كوي طٌٍَص أٍٝ حُوَحد ػ٠ِخ٢ٓ ح٥ًح١ٍ حُو خ ٝػ٣َٖ٘ َٓس ُلظش )آًحٍ( هٔ

٣ظٌٍَ ٣ٝئ١َّ حُو٤ٜيس ٣ٜزق رئٍس حُيالُش حُظ٢ طَطٌِ ك٢ حُو٤ٜيس. " ٝحُِٔلٞظ ح١ٌُ  (25)

أٓخ٤ٓخ ك٢ ٍٛٞس ى٣ٍٖٝ حُ٘ؼ٣َش" ػ٤ِٜخ حُو٤ٜيس ٝؿِءً 
(3)

ٛٞ  ،كآًحٍ ك٢ ٌٛٙ حألر٤خص. 

ح٥ٓخٍ  آًحٍ ٗلٔٚٝٛٞ ك٢ حُٞهض  لَٝهشحألٍٝ حُٔ ُٖٓحُؼٍٞس ٝ ١ُٖٞٓٓ ٝحُيّ  حُِٖٓ

َّ  ،ُٔٞ ٝحُل٤٘٤نطٝ أى٤ْٗٝ ٝػٞىس حُل٤خس، أٝ " آًحٍ  . ُزؼغ ٝحُل٤خس رؼي حُٔٞصح ٍُٓٞ ًٝ

 

                                                 
(1)

 .62زلمود درويش، ص زايد قيوش، التناص يف شعر: ينظر 
 .637، ص (قصيدة األرض)، زلمود درويش، قصائد )أعراس( (2)
 .45ص  أمنوذجا، )دلاذا تركت احلصان وحيدا(شعر زلمود درويش فكراش، جامع النص يف  (3)
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ٝآًحٍ حُلخَٟ ك٢ حُو٤ٜيس ٣لظق ٍُٓٞٙ ٝىالالطٚ ُظ٘ظَ٘ ٝطٔظي ا٠ُ آًحٍ حُـخثذ ك٢ حُٞحهغ 

ٝحألٓطٍٞس. ٝٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٣َ٣ي ٖٓ هالٍ ٌٛح حُِٖٓ ح٥ًح١ٍ رؼؼخ ؿي٣يح ُِؼٍٞس حُظ٢ 

"َى ك٤خطٜخ ٝطٔظؤٗق ٤َٔٓس حُل٤خس ٝحُظل٣َٓو٤ض ريٓخء حُٜ٘يحء, كظـيّ 
(1)

طٔظَٔ ػ٘خث٤ش  .

)حُٔٞص / حالٗزؼخع( ُألٍٝ كظ٠ ط٘ظ٢ٜ حُو٤ٜيس رؤِٓٞد ط٘و٢ٜ٤ طَٜم رٚ ك٢ ٝؿٚ 

ٝح(. ألٕ حُ٘خػَ  َّ حُؼخر٣َٖ ػ٤ِٜخ، ٝحُؼزٍٞ ػٌْ حالٓظوَحٍ. ط٘ظ٢ٜ حُو٤ٜيس رخُ٘ل٢: )ُٖ طٔ

٣ئٖٓ رؼٞىس كِٔط٤ٖ، كظ٠ ط٤َٜ ٍِٓح ُالٗزؼخع ٢ٛ ًٌُي. ا٠ُ ؿخٗذ حَُُٓٞ حألٓط٣ٍٞش 

 ظ٢ طلَٔ طِي حُيالُش حُظ٢ ٤ٜ٣َ رٜخ حُٔٔظل٤َ ٌٓٔ٘خ، ٝحُزؼ٤ي ه٣َزخ. حُ

إ هَحءط٘خ ُٔطِغ )ه٤ٜيس حُوزِ( ط٘زٜ٘خ ا٠ُ ٓوطغ ٓٔخػَ ُٚ ُِ٘خػَ ه٤َِ كخ١ٝ ك٢      

ٓخى(. ٝحُظٔخػَ ٛ٘خ ٤ُْ ُألُلخظ ٝحُؼزخٍحص ٝاٗٔخ ُِيالالص ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحَُإٟ. َّ  ه٤ٜيطٚ )َٜٗ حُ

 ٣وٍٞ ى٣ٍٖٝ: 

 ي٢ٗ ٣ٔأل حَُ٘م...ٍٓخى ٓؼ

 ًٝخٕ حُٔخء ك٢ أٍٝىس حُـ٤ْ

 ٝك٢ ًَ أٗخر٤ذ حُز٤ٞص 

 ٣خرٔخ

 ًخٕ ه٣َلخ ٣خثٔخ ك٢ ػَٔ ر٤َٝص

 ًٝخٕ حُٔٞص ٣ٔظّي ٖٓ حُوَٜ 

 

 

                                                 
 .65 - 64ص يف شعر زلمود درويش، ص زايد قيوش، التناينظر:  (1)
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ا٠ُ حَُحى٣ٞ ا٠ُ رخثؼش حُـْ٘ ا٠ُ ٓٞم حُو٠خٍ
(1) 

ظ اٜٗخ ٍٛٞس ٗؼ٣َش طظَٜ حٓظيحى حُٔٞص ٝحكظالُٚ ُِٔٔخكخص، أٓؼلظٚ ٝأًيص ػ٤ِٚ أُلخ     

ٝػزخٍحص ٓؼَ: حَُٓخى، حُٔخء ٣خرٔخ، ه٣َلخ ٣خثٔخ، حُٔٞص ٣ٔظّي. ٝحُٜٔ٘ي ٗلٔٚ ٗوَأٙ ًٌُي ػ٘ي 

 ه٤َِ كخ١ٝ اً ٣وٍٞ:

َّ حُوال٣خ  ك٢ هال٣خ حُؼظْ، ك٢ ٓ

 ك٢ ُٜخع حُْ٘ٔ، ك٢ ٛلٞ حَُٔح٣خ

 ك٢ ٣ََٛ حُزخد، ك٢ أهز٤ش حُـِّش

 ك٢ حُؤَس، ك٢ ٓخ طَٗق حُـيٍحٕ

 ٖٓ ٓخء حُٜي٣ي

حأل٤ًيٍػ٘ش حُٔٞص 
(2) 

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طزخ٣ٖ حُل٠خءحص حُظ٢ طلَى ك٤ٜخ ًَ ٖٓ حُ٘خػ٣َٖ ك٢ حٍُٜٞط٤ٖ، كبٕ      

حُظٔخػَ ر٤ٜ٘ٔخ رخٍُ ك٢ ٍإ٣ش حٓظيحى حُٔٞص، ٝحُِٔؽ ر٤ٖ حُلو٤وش ٝحُو٤خٍ. كال ٗي إٔ حطٔخع 

ٍحص ٖٓ ٓزوٞٙ ك٢ ٓـخٍ  ّٞ ٘ظٚ ٖٓ ًٔذ ٝطٞظ٤ق طٜ ٌّ هَحءحص ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُِ٘ؼَ ٓ

 حُ٘ؼَ.   

 

 

 

                                                 
 .630، ص (قصيدة اخلبز)، قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
 .88 - 87، ص 1979 ، بًنوت2الديوان، دار العودة، طخليل حاوي،  (2)
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 انًزفبػالد انذَُُخ: .3

٣ٞظق ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٜٗٞٛخ أٝ اكخالص ًحص َٓؿؼ٤خص ى٤٘٣ش ٖٓ حُوَإٓ أٝ ٖٓ      

 ٓؼظويحص أهَٟ ًخإلٗـ٤َ، ًٝخٗض ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلخالص ىحُش ػ٠ِ حُٔؼخٗخس ٝحُؼٌحد. ٣وٍٞ:

 ِٝٛض ا٠ُ حُ٘ـَس

 ٛ٘خ هزِّظ٢٘

ٛ٘خ َٟرظ٢٘ ٛٞحػن ٖٓ ك٠ش ٝهَٗلَ
(1)

 

يكؼ٘خ ا٠ُ حٓظَؿخع هٜش آىّ ٝكٞحء ػ٤ِٜٔخ حُٔالّ ـ ًٔخ ؿخءص ك٢ حُوَإٓ ـ  ٌٛح حُ٘ٚ ٣     

ٍ ٖٓ ك٤خس  ّٞ ك٤غ ًخٗض حُ٘ـَس حُٔزذ ك٢ اهَحؿٜٔخ ٖٓ حُـ٘ش، ًٝخٗض حُٔزذ ك٢ حُظل

ًُال ٜٓ٘خ ٍؿيح ك٤غ  حُلَىّٝ ا٠ُ ك٤خس حألٍٝ: " ٝهِ٘خ ٣خ آىّ حٌٖٓ أٗض ُٝٝؿي حُـ٘ش ٝ

ٗخ ٖٓ حُظخ٤ُٖٔ"ٗجظٔخ ٝال طوَرخ ٌٛٙ حُ٘ـَس كظٌٞ
(2)

ّٜ٘ٞس ٝحَُؿزش  . ٍٝر٢ حُ٘خػَ ًُي رخُ

حُِظ٤ٖ ٣ظلَى رٜٔخ حإلٗٔخٕ، كظ٤ٜزٚ ٓ٘لؼش أك٤خٗخ، ٝٓظخػذ ك٢ أهَٟ. ُْٝ ٣ٌٖ ٓخ َٝٛ ا٤ُٚ 

ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ كو٤وش ٝاٗٔخ ًخٕ كِٔخ حٗطِوض رٚ حُو٤ٜيس ٝطو٤ّيص ٝأهٌص ٓٔخٍٛخ. ٝحُ٘ـَس 

 د ػ٘ٚ، أٝ رخألكَٟ َؿ٤ّزٚ ػ٘ٚ حُلٜخٍ.  ٓخ ٢ٛ اال اٗخٍس ٖٓ اٗخٍحص ١ٝ٘ٚ ح١ٌُ ؿخ

٣ؼٞى ٖٓ حُلِْ ا٠ُ حُٞحهغ ـ ٛ٘خ ـ )ال ٝىحع ٝال ٗـَس(
(3)

. ٣٘ل٢ كيٝع حُطَى أٝ حُٞىحع ر٘ل٢ 

 رِٞؽ حُ٘ـَس ٝحهظلخء حُٜ٘ٞحص رٔزذ حُلٜخٍ. ٣ٞحَٛ:

 

 

                                                 
 .663، قصيدة )احلديقة النائمة(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
 .35القرآن، سورة البقرة، اآلية  (2)
 .663، قصيدة )احلديقة النائمة(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (3)
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 كوي ٗخٓض حُٜ٘ٞحص ٍٝحء حُ٘زخر٤ي،

ٗخٓض ؿ٤ٔغ حُؼالهخص
(1)

 

ّٔالُْ ـ  ؿخءص ٝكيحص ُـ٣ٞش أهَٟ      ُِيالُش ػ٠ِ حُوَٝؽ ٝحُٜز١ٞ ٓؼَ )أهَؽ ـ ٛزطض حُ

ػ٠ِ ىٍؽ ٗخٍُ(
(2)

. ًخُٜز١ٞ ٖٓ حُـ٘ش ا٠ُ حألٍٝ، ٝحُوَٝؽ ٖٓ حُل٤خس حُٔؼ٤يس ا٠ُ ك٤خس 

٤ّ٘طخٕ ػٜ٘خ  حُٔظخػذ ٝحُّٜٔٞ، ٓخ ٣ٔؼق ػ٠ِ حٓظل٠خٍ ح٣٥ش حُظخرؼش ُأل٠ُٝ: " كؤُُّٜٔخ حُ

خ ًخٗخ ك٤ٚ ٝهِ٘خ أٛزطٞح ّٔ ّٝ ٌُْٝ ك٢ حألٍٝ ٓٔظوَ ٝٓظخع ا٠ُ  كؤهَؿٜٔخ ٓ رؼ٠ٌْ ُزؼٞ ػي

ك٤ٖ"
(3)

. 

إ حُوَإٓ ٜٓيٍ ٍث٤ْ ُِـش ُٝظخ٣ٍن حُز٣َ٘ش ٝهٜٚ حألٗز٤خء ٝح٤َُِٖٓٔ، ٌُح " ٣ؼّي      

ي رلخػ٤ِش ك٤٠ِش ك٠ٍٞ حُـخثذ ك٢  ّٔ ٍحكيح أٓخ٤ٓخ ٖٓ ٍٝحكي حُ٘ؼَ حُٔظ٘ٞػش، ٣ٝـ

حُلخَٟ"
(4)

. 

 (:٣وٍٞ ك٢ ٟٓٞغ آهَ ٖٓ ى٣ٞحٕ )أػَحّ

 ٌٛح حه٠َحٍ حُٔيٟ ٝحكَٔحٍ حُلـخٍس

 ٌٛح ٤٘ٗي١

 ٌٝٛح هَٝؽ ح٤ُٔٔق ٖٓ حُـَف ٝح٣َُق

 أه٠َ ٓؼَ حُ٘زخص ٣ـط٢ ٓٔخ٤َٓٙ ٝه٤ٞى١

 

                                                 
 .663ص  زلمود درويش، قصائد )أعراس(، قصيدة )احلديقة النائمة(، (1)
 .662نفسو، ص  ادلصدر  (2)
 .36القرآن، سورة البقرة، اآلية  (3)
 .487ص ، )مقاربة حتليلية ورؤية نقدية يف ادلنهج واألصول( الطبع والصنعة درواش، مصطلح (4)
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ٌٝٛح ٛؼٞى حُلظ٠ حُؼَر٢ ا٠ُ حُلِْ ٝحُويّ
(1)

. 

َ ػ٠ِ ح٤ُِٜذ "      ّٔ " ٛ٘خ ٣ظَٜ ح٤ُٔٔق حُـ٣َق ح١ٌُ ٓ
(2)

. ٌٝٛح ٓخ طئٖٓ رٚ حُٜ٘ٞٙ 

، ٣ٝ٘ل٤ٚ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ، ح١ٌُ ٣ئًي أٗٚ ال ػٞىس ا٠ُ حُل٤خس حُي٤ٗخ رؼي حُٔٞص. حُي٤٘٣ش ح٤ُٔٔل٤ش

طؤػَ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ رؤٟٝخع كِٔط٤ٖ ؿؼِظٚ ٣لٌْ رخٗظٜخثٜخ ٝٓٞطٜخ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ، اال 

أٗٚ ٣ؤَٓ رؼٞىس حُل٤خس ا٤ُٜخ ٓٔظوزال ًؼٞىس ح٤ُٔٔق. ٝك٢ هُٞٚ )ٛؼٞى حُلظ٠...ا٠ُ حُلِْ 

ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ حُٔالّ ك٢ حُؼو٤يس ح٤ُٔٔل٤ش ًحطٜخ، حُظ٢ طًٌَ أٗٚ " رؼي إٔ ٝحُويّ( طٌِٔش ُوٜش 

َّٔٝٙ ػ٠ِ ح٤ُِٜذ أُو٠ ر٘خظ٣َٚ ٗلٞ حُٔي٣٘ش حُظ٢ أٛزق ًَ ٢ٗء ك٤ٜخ ًخُـخرش  ٓ

حَُِٔٛس"
(3)

 . 

٣ظ٠٘ٔ حُ٘خػَ إٔ ٣َٟ ٣ٞٓخ حُويّ ػ٠ِ طِي حُلخٍ. ٌُ٘ٚ أِٓؽ ٌٛٙ حَُإ٣ش رِلظش )حُلِْ(       

ّٔي ٌٛح حُلِْ ك٢ حُٞحهغ؟   حُظ٢ طلٍٞ ر٤ٖ  حُٔئًي ٝحُٔلظَٔ. كَٜ ٣ظـ

إ حُؼ٘خَٛ ح٣َُِٓش حألٓط٣ٍٞش ٝحُظخ٣ٍو٤ش ٝحُي٤٘٣ش ًؼ٤لش حٍُٞٝى ك٢ ٓـٔٞػش       

)أػَحّ(، ٝحَُإ٣خ حُي٤٘٣ٍٝش طظـخُٝ ك٢ طٞظ٤لٜخ كيٝى حُظٔٔي حُؼوخثي١ حألكخى١، كِٜٜٔ٘خ 

ٝػ١َ، ٣ظوط٠ كيٝى حُٔٞٛزش  َٜٓ٘ اٗٔخ٢ٗ، ٌٝٛح ٣ٌ٘ق ػٖ ك٠ٍٞ ٓؼخٍك٢ ٓظؼيى

ػش ٝٓظ٘خػَس  ُّ حُٔئٓٔش ُوٍٞ حُ٘ؼَ. كخُٜ٘ٞٙ حُٔظ٘خٛش ٓظ٘خػَس ػزَ أٗٔـش حُوٜخثي، ٓٞ

ّْ أؿِحثٜخ، كظ٠ ٣ُظَٜ  ر٤ٖ حألٓطَ ٝحُٔوخ١غ ٝحألُلخظ ٝحُظَح٤ًذ، رلخؿش ا٠ُ ٖٓ ٣ـٔؼٜخ ٣ِٝ

 ط٘خري ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ حُـخثزش ٓغ حُ٘ٚ حُـي٣ي.

 

                                                 
 .641، )قصيدة األرض(، ص قصائد )أعراس(زلمود درويش،  (1)
 .71ص  ،1994، بًنوت األسطورة يف الشعر العريب ادلعاصر، دار اآلداب يوسف حالوي، (2)
 .79ينظر: ادلرجع نفسو، ص  (3)
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IIIوانفبئذح: األعهىة ثٍُ انًزؼخ ـ  

ًٟ اريحػخطٚ اٍُطوخء ك٢ ػ٠ِ حال ٣ؼَٔ حُ٘خػَ حُٔؼخَٛ ٣ـؼَ ك٤ٜخ اٗٔخ٤ٗش  ٠ ٓٔظٞ

ألٗٚ ٣ئٖٓ رٞؿٞى طِي حُٜلش ك٢ حألػٔخٍ حُل٤٘ش، ال٤ّٓٔخ ا٠ُ حُوِٞى،  ٔخٜزٞ ر٤ُٜٞٔٗٝش ٣

ٌُظذ حُلالٓلش ح٤ُٞٗخٕ ًؤٍٓطٞ ٝأكال١ٕٞ حكظلظض رٌٔخٗخطٜخ ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح  حألىر٤ش ٜٓ٘خ. ك

ٌؼ٤َ ٖٓ حُٔئُلخص حُؼَر٤ش حُظَحػ٤ش ًٌُي. ٣ئًيٙ ٤ٓوخث٤َ ٗؼ٤ٔش ك٢ )حُـَرخٍ(: " أ٤ُْٝ ٝحُ

ك٢ حألىد ٖٓ أ٣ُخء ال طؼظن ٓغ حُِٓخٕ ٝال ط٣ِيٛخ حأل٣خّ اال ؿٔخال ٤ٛٝزش؟"
(1)

. كخُ٘خػَ 

َ ا٤ُٚ أٓؼخٍ ٛخكذ حإل٤ُخًس ٝحألٝى٣ٔش. ٝهي  ّٛ حُٔلظَف ٠٣غ ىٝٓخ أٓخّ ٜٗذ ػ٤٘٤ٚ ٓخ طٞ

َّ ٓئحٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ كخٍٝ ٤ٓوخ حه٢، ح١ٌُ ال ٣ِحٍ ٓل َّ ث٤َ ٗؼ٤ٔش إٔ ٣لّيى ٤ِّٔٓحص حألىد حُ

خ، ٢ٛ ًخُظخ٢ُ، كـؼِٜخ أٍرؼً حُٔزيػ٤ٖ
(2)

:  

أٝال : كخؿظ٘خ ا٠ُ حإلكٜخف ػٖ ًَ ٓخ ٣٘ظخر٘خ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُ٘ل٤ٔش....ًَٝ ٓخ ٣ظَحٝف ر٤ٖ    

 أه٠ٜ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٝ أىٗخٛخ ٖٓ حالٗلؼخالص ٝحُظؤػَحص.

ػخ٤ٗخ : كخؿظ٘خ ا٠ُ ٍٗٞ ٜٗظي١ رٚ ك٢ حُل٤خس ، ٤ُْٝ ٖٓ ٍٗٞ اال ٍٗٞ حُلو٤وش، كو٤وش ٓخ ك٢    

أٗلٔ٘خ ، ٝكو٤وش ٓخ ك٢ حُؼخُْ ٖٓ كُٞ٘خ ....ٓخ ًخٕ كو٤وش ٝال ٣ِحٍ كو٤وش، ٤ٓٝزو٠ كو٤وش كظ٠ 

 آهَ حُّيَٛ.

حُظؼخ٢ٓ ػٖ   ػخُؼخ : كخؿظ٘خ ا٠ُ حُـ٤َٔ ك٢ ًَ ٢ٗء ، كل٢ حَُٝف ػطٖ ا٤ُٚ...ال ٣ٌٔ٘٘خ   

 إٔ ك٢ حُل٤خس ؿٔخال ٓطِوخ ال ٣وظِق ك٤ٚ ًٝهخٕ .

 ٍحرؼخ : كخؿظ٘خ ا٠ُ ح٤ُٓٞٔو٠ ، كل٢ حَُٝف ٤َٓ ػـ٤ذ ا٠ُ حألٛٞحص ٝحألُلخٕ ٗيٍأ ًٜ٘ٚ.   

 

                                                 
 .68ص ، 1964، بًنوت 7دار صادر / دار بًنوت، ط  ،الغربال ميخائيل نعيمة، (1)
 .70ص  ،ادلرجع نفسو (2)
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ؼّي ػخٓال ٖٓ ٌُح ًَ ٓخ ٛٞ اٗٔخ٢ٗ، أٝ رخألكَٟ ًَ ٓخ ٣ظؼِن رخإلٗٔخٕ رخ١٘ٚ ٝظخَٛٙ، ٣ُ 

ػزَّ حُ٘ؼَ ػٖ ٌٓ٘ٞٗخص ٗل٤ٔش رخألْٓ، كبٗٚ ٣ؼزَّ ػٜ٘خ ، كبًح ػٞحَٓ حُوِٞى ٝحالٓظَٔحٍ

ح٤ُّٞ ٝؿيح، كخٗلؼخالص حُلذ ٝحُوٞف ٝحٌُآرش ٝحُلوَ ال طزخٍف حإلٗٔخ٤ٗش، ٝال ٣وَٜٛخ حُِٓخٕ 

ٝال ٣٘ل٤ٜخ حٌُٔخٕ. ٝحُ٘خػَ حُٔؼخَٛ ـ أٓؼخٍ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ـ ٣ظ٘لْ ك٢ ٌٛح حُل٠خء 

٣ش ك٤ٍٞى أُلخظخ ٝىالالص، ٓظِٜش رٜخ. ٣وٍٞ: حإلٗٔخ٢ٗ، ٣ُٝزلَ ك٢ ٓظؼِوخص حُل٤خس حُزَ٘

)طٔٔغ حُٜٞص ح١ٌُ ال ط٘ظظَ / طلظق حُزخد(
(1)

، كوي ٣ليع ٌٛح أل١ ٗوٚ، إٔ ٣ٔٔغ ٛٞص 

ٛي٣ن ٣ٞ١َ حُـ٤خد ػ٘ٚ، ك٤َٜع ا٠ُ كظق حُزخد، كخٍُٜٞس ال ط٘لَٜ ك٢ ػخىحص ٝطوخ٤ُي، أٝ 

  حٗلؼخالص ٗوٞٙ حُو٤ٜيس كو٢، ٝاٗٔخ ٛزـظٜخ ػخ٤ُٔش اٗٔخ٤ٗش.

ك٤ٞظلٜخ ك٢ أٗؼخٍٙ  ًٔخ ٣٘ظو٢ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٖٓ حُطز٤ؼش ٓخ ٣٘خء ٖٓ ػ٘خَٛٛخ،     

ٍُٓٞح ُِل٤خس حُٔٔظَٔس ٝحُوخُيس، ٝأٓؼِش  ٣ٝوِن رٜخ ٍٛٞٙ ٝٓـخُحطٚ، ٝٓخ طِي حُؼ٘خَٛ اال

هظٍِ ك٢ رِي ًالٛٔخ ال ١ُُسسُ  ،حإلٗٔخ٤ٗشًُي ًؼ٤َس ك٢ حُٔؼـْ حُطز٤ؼ٢ ُِي٣ٞحٕ. حُطز٤ؼش ٝ

 ٝال ٣ُلَٜ ك٢ ُٖٓ ٤ّٟن، كٌٌُي حألىد حُٔز٢٘ ػ٤ِٜٔخ.  ،ٖٓ حُٔؼٍٔٞس ش ٝحكيسٝحكي أٝ روؼ

اًح ٗظَٗخ ا٠ُ أِٓٞد ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ )أػَحّ( ٖٓ ؿٜش حُٔظِو٢، كبٗ٘خ هي ٗظٔخءٍ: َٛ    

 أّ أٗٚ كخَٓ ُلخثيس ؟   ٗخػَٗخ ىحكغ ُِٔظؼشأِٓٞد 

ىر٢، ٍٝرطٜخ رٜٔطِق  )ٌُس(. حأل طلّيع ٍٝالٕ رخٍص ػٖ حُٔظؼش حُظ٢ ٣ٞٛق رٜخ حُؼَٔ     

إ ػٔش )ٌُط٤ٖ( أٝ )ٓظؼظ٤ٖ(، حأل٠ُٝ ط٘٘ؤ ػ٘ي حُٔزيع ك٤ٖ اريحػٚ، ٝحألهَٟ ػ٘ي حُٔظِو٢ ك٢ 

هَحءطٚ. ٌُٖ، َٛ كيٝػٜخ ػ٘ي حألٍٝ ٣ٔظِِّ ٓزخَٗس حٓظَٔح٣ٍظٜخ ٓغ حُؼخ٢ٗ ؟. ٣وٍٞ رخٍص: 

 ح. ٣ٝوغ ػ٠ِ ػخطو٢ إً، إٔ أريً "َٛ حٌُظخرش ٟٖٔ حٌُِس ط٠ٖٔ ٢ُ ـ أٗخ، حٌُخطذ ـ ٌُس هخٍث٢ ؟. 

 

                                                 
 .677قصيدة )يوم أحد أزرق(، ص زلمود درويش، قصائد )أعراس(،  (1)
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أرلغ ػٖ ٌٛح حُوخٍة )إٔ أؿخُُٚ(، ٖٓ ؿ٤َ إٔ أػَف أ٣ٖ ٛٞ، ٝرٌٜح ٤ٌٕٓٞ ك٠خء حُٔظؼش 

هي ُهِن"
(1)

. كخٍُٞٛٞ ا٠ُ آظخع حُٔظِو٢ ٣ٔظيػ٢ ؿٜيح ٓؼظزَح ٖٓ ١َف حُٔزيع، ح١ٌُ 

٤ِٚ حْٓ ٣لخٍٝ حٓظٔخُش ًٝهٚ، ٝحُُٞٞؽ ا٠ُ أكخ٤ٓٔٚ ٝػٞح١لٚ. كٜ٘خى ؿٍٜٔٞ ٣طِن ػ

َّ ْٜٓ٘ ًٝهٚ ٌَُٝ ْٜٓ٘ ٤ُٓٞٚ.  ٌُح ٣َٟ ٍٝالٕ  ى رٚ ٗوٚ ٝحكي، ٌُٝ َّ حُٔظِو٢، ٝال ٣ظل

ؿزش، ٝآٌخٕ أ٠٣خ  َّ رخٍص أٗٚ ٣لظخؽ ك٢ ًُي ا٠ُ ك٠خء أٝٓغ " اً ك٢ حُل٠خء آٌخٕ ُـيٍ حُ

حُٔظؼش" سُلـخء
(2)

     . 

حُوَحء  كٞحٍى ٝكن أطظلَكوي ٓٔظ٣ٞخص أِٓٞر٤ش ػي٣يس،  ك٢هي طزَُ  حُ٘ٚٓظؼش إ      

، ٝآالّ ٛٔٞٓٚط٘زٚ  ّٛٔٞط٘زٚ أكِحٗٚ، ٝ كخُل٣ِٖ هي ٣وَأ ك٤ٚ ٍٛٞح ٝحٟلش ك٢ أكِحٕ

ّٞ طلِٔٚ حُوَحءس ػ٘يثٌ  ط٘زٚ آالٓٚ ّٔؼ٤ي هي  ٝحٌُآرش. حُٔظؼش، ٝٛٞ ك٢ كخُش حُلِٕا٠ُ ؿ ٝحُ

ٍَُٔٝ ٣َٟ ٍٛٞح ألكَحف طظ٘خٓذ ٓغ أكَحكٚ، ك٤ٔظلًٞ ػ٤ِٚ حُ٘ٚ  ٣ٝيكؼٚ ا٠ُ حٗلؼخالص ح

  ٣ًًَخص حُٔخ٢ًٟؤٗٚ ٣ؼ٤ٜ٘خ ك٢ ُٖٓ هَحءطٚ. ٝهي طٌٕٞ حُٔظؼش ًٌُي ك٢ حٓظَؿخع 

ّٞ  حُٖٔ رخألهٚ،خُوخٍة حٌُز٤َ ك ًخُطلُٞش ٝحُ٘زخد أكخ٤ْٓ طوِن ك٤ٚ ٍحص ٝطلِٔٚ ا٠ُ طٜ

 .رخٓظَؿخػٚ حَُٝف حُـخرَس ـؼِٚ ٓ٘طِوخ ك٢ حُل٤خسطٝ ،ح١ٌُ ٣ِٜ ٓ٘خػَٙ ٗٞػخ ٖٓ حُظلخإٍ

ؼَكٜخ؛ اٜٗخ كٜٞ ٣ٔظؼ٘خ ًٌُي رٍٜٞ ال ٗ ،ؼ٘خ حُ٘ؼَ رٍٜٞ ٗؼَكٜخ ك٢ حُل٤خسٔخ ٣ٔظٓؼِ     

" حُٔظؼش حُظ٢ ط٘٘ؤ ٖٓ ، ٝحُظ٢ طظلَى ػزَ حُٔـخُحص ٝحالٓظؼخٍحص ٍٛٞ حَُإ٣خ حُ٘خػ٣َش

هٚ( ٝال٤ّٓٔخ اًح حٗلَف حألِٓٞد ػٖ حُٔؼٜٞى ك٢ حُظ٤ًَذ  ّٞ  حألِٓٞد... ٗظخؽ ٛ٘ؼظٚ )طل
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ٝحُيالُش"
(1)

ٍحثيس ُزِٞؽ ًُي، ىٕٝ إٔ ٠ٔ٘ٗ ًٝم حُٔظِو٢ ًؼَٜ٘  ٤خٍحص حُ٘خػَ،، ٝطٌٕٞ حهظ

 . كخػَ ك٢ هِن حُٔظؼش

كخُوخٍة حُٔظ٤ِّٔ ال ٣ُ٘ٔذ حُٔظؼش ا٠ُ حُظخَٛ ح٢ٌُِ٘ ُِظـَرش حإلريحػ٤ش كلٔذ رَ ا٠ُ      

ِٔظِو٢ حُوز٤َ ح١ٌُ ٣لٖٔ ر٤٘ظٜخ حُؼخٓش، ٖٓ ٓوظِق ٓٔظ٣ٞخطٜخ، ٖٝٓ أر٢ٔ ػ٘خَٛٛخ، " كِ

م ح ّٝ ٣ٔظ٢ُٞ طـَرش حُٔٔخع ٝحُوَحءس. ًٔخ أٗٚ ُ٘ؼَ ه٤ٔش أٓخ٤ٓش ك٢ ً٘لٚ ٝكٜٔٚ ٖٓ هالٍ طٌ

رلٔخ٤ٓظٚ ػ٠ِ كًَخص حُّ٘ٚ ٣ٝز٤ّٖ ػٖ ٝظخثق أِٓٞرٚ"
(2)

.  

إ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ٣٘ل٢ طّٞؿٚ أِٓٞد ٗؼَٙ ا٠ُ حُٔظؼش ٝحُـٔخٍ حُظخَٛ، رَ ٣َٜ ا٠ُ      

ْ ػ٠ِ حُيحػ٤ٖ رخٗلٜخٍ حُٔزيع ػٖ كيٝ ـّ ى ٝحهؼٚ حُظـ٣َز٢، ٝػٖ ه٠خ٣خٙ ٝٓٔخثَ كّي حُظٜ

ظٚ ١ٝٝ٘ٚ. ٣وٍٞ: "... حألىد ٤ُْ ِٓؼش أٝ ٓظؼش. ٌٝٛح ٓخ ًّ٘خ ٗئٖٓ رٚ كظ٠ حُ٘وخع، هٞال  ّٓ أ

ىٝح أ١٘خٗخ ٖٓ حٍُٞم ٟي حُظِحّ  ّٞ ٝػٔال... ٖٝٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ أٝالثي ح٣ٌُٖ ٓ

حألى٣ذ رو٤٠ظٚ ٟٝي طِٔق حألى٣ذ رلٌَ ػ١ٍٞ كو٤و٢"
(3)

ٌٛح حَُأ١ ٍأ١ حُٔزيع ٗلٔٚ. . ٝ

أكال ٣ٔظٔظغ حُوخٍة ٝحُزخكغ حألِٓٞر٢ ػ٘ي هٜخثي )أػَحّ( ؟ أال طـِزٚ طِي حُوٜخثي ا٠ُ 

ٓٞحِٛش هَحءطٜخ ؟ أٝ رؼزخٍس أهَٟ، َٛ ٣ٔظط٤غ حُوخٍة إٔ ٣ظلخػَ ٓغ حُ٘ٚ ٖٓ ىٕٝ أ٣ش 

 ٓظؼش أٝ ٌُس طـخٛٚ ؟

ك٢ ى٣ٞحٗٚ )أػَحّ( هي َٝٛ ا٠ُ  إ حٓظويحّ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ُالٓظؼخٍس رٌَ٘ ٝحٓغ      

 طلو٤ن  حُٔظؼش ك٢ أكي ؿٞحٗزٜخ حألِٓٞر٤ش حُٜخٓش، ك٤غ ًٛذ ك٤ٜخ ا٠ُ كّي حُٔزخُـش، ك٤غ ٣َر٢ 
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 .240، ص ادلرجع نفسو (2)
 .92النقاش، زلمود درويش شاعر األرض اتحمتلة، ص (  3)
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ر٤ٖ حُٔظ٘خه٠خص ك٢ ػ٘خث٤خص ػي٣يس، ٣ٌَٝ٘ ىالالص رَُٓٞ ٍٝٛٞ هِن ك٤ٜخ " ػالهخص رؼ٤يس 

ٝؿ٣َزش ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ"
(1)

 . 

ى٣ش ا٠ُ ُـش حُ٘ؼَ ٝحألىد، ال ٗي أٗٚ ٣وِن حٗلؼخال ػ٘ي إ حُظلٍٞ ٖٓ حُِـش حُؼخ     

َّ ك٢ ٝؿيحٗٚ ىٕٝ ُلض حٗظزخٛٚ   حإلكٔخّ ر٘ٞع ٖٓ حُـَرش ُيٟ حُٔظِو٢، كخُِـش حُؼخى٣ش هي طٔ

أٓخ ُـش حُ٘ؼَ، حُٔؼخَٛ هخٛش، كبٜٗخ طِٜ حٓظوزخُٚ ٝطيكؼٚ ا٠ُ حُظٔؼٖ ك٤ٜخ ٝحُوٞٝ ك٢ 

هيٍس ػ٠ِ طؼز٤َحطٚ، ٣ٌٝ٘ق أك٠َ ٓٞحٛزٚ  أػٔخم ىالالطٜخ. " ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ، ٣ِىحى

ٝأًؼَٛخ ػٔوخ ٝأٛخُش. إ ُٚ حُويٍس ػ٠ِ حإل٣لخء، ٌٝٛٙ حُويٍس حُل٤٘ش طلَ ٓلَ حُظؼز٤َ 

حُٔزخَٗ ح٣َُٜق حٌُٔ٘ٞف، ٝحإل٣لخء حُل٢٘ أًؼَ طؤػ٤َح ػ٠ِ حُوِذ ٖٓ حُظؼز٤َ حُٔزخَٗ، ًٔخ 

أٗٚ أؿ٠٘ ه٤ٔش ك٤٘ش ٖٓ ٌٛح حُٔزخَٗ"
(2)

    . 

ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ هي ؿٔغ ر٤ٖ حُٔظؼش ٝحُلخثيس، ٓظؼش حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش إ      

حُٔؼخَٛس، ك٢ ؿٞحٗزٜخ حألِٓٞر٤ش حُٔظؼّيىس، ٝكخثيس حُِـش حُؼَر٤ش حُظ٢ ر٤ٖ أٜٗخ طٔظط٤غ إٔ 

طٜ٘غ حَُإٟ ٝحُيالالص، ك٢ ٓطلٜخ ٝرخ١ٜ٘خ، ٝكخثيس حُظؼَف ػ٠ِ حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش ّٝٛٔٞ 

 وٜخ، ٝططِؼخطٜخ.ٗؼزٜخ، طخ٣ٍ
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 خـاتـمـة
 

ّٔٔخص حألِٓٞر٤ش ُٔلٔٞى       ُوي ًخٕ حُٜيف حَُث٤ْ ٖٓ رلؼ٘خ ٌٛح حٌُ٘ق ػٖ حُوٜخثٚ ٝحُ

ى٣ٍٖٝ ك٢ ى٣ٞحٗٚ )أػَحّ(. كٌخٕ حُظطَم أٝال ا٠ُ حُـخٗذ حُ٘ظ١َ ُألِٓٞر٤ش رخُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

طَر٢ ر٤ٖ  –٢ٛٝ حَُحثيس ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ  –ٞ حطـخٛخطٜخ حُلي٣ؼش. كخألِٓٞر٤ش حُظؼز٣َ٤ش ارَحُ رؼ

حُِـش ك٢ ٌٓٞٗخطٜخ ٝأر٤٘ظٜخ ٝٝهخثؼٜخ حُٞٛل٤ش ٝر٤ٖ ه٤ٜٔخ حُل٣ٌَش ٝحُؼخ١ل٤ش. أٓخ حألِٓٞر٤ش 

حُلَى٣ش كظَر٢ حألػَ حألىر٢ رخُـخٗذ حُلَى١ ُِٔئُق، هخٛش أكٞحُٚ حُ٘ل٤ٔش. ٝحالطـخٙ حُز١ٞ٤٘ 

َٟ إٔ حألِٓٞد ٣ظليى ك٢ حُؼالثن حُوخثٔش ر٤ٖ حُٞكيحص حُِـ٣ٞش ُِ٘ٚ ىٕٝ اٛٔخٍ حُٞظ٤لش ٣

حُظٞح٤ِٛش ك٤ٚ. أٓخ حألِٓٞر٤ش حإلكٜخث٤ش ك٢ٜ طوظَد أًؼَ ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش، ك٤غ 

ّٔٔش أٝ حُوخ٤ٛش، ٤ٛٝٔ٘ظٜخ ُيٟ حُٔزيع، حػظٔخىح رلٔذ ػيى  طزَُ رٌَ٘ ٓ٘طو٢ ٝؿٞى حُ

 ذ حُٔج٣ٞش. حُظٌَحٍحص ٝحُ٘ٔ

كخُٝ٘خ ك٢ حُٔـخٍ حُظطز٤و٢ ُزلؼ٘خ إٔ ٗظطَم ا٠ُ حٌُٔٞٗخص حُٔوظِلش ُِؼ٤ِٔش حإلريحػ٤ش ك٢      

حُي٣ٞحٕ. كٌخٕ حُ٘ظَ ك٢ ؿٔخ٤ُش حإل٣وخع حُ٘ؼ١َ، ح١ٌُ أرخٕ ك٢ ٓٔظٞحٙ حُوخٍؿ٢ ٤ٓٞالص 

ٕ ٖٓ حُ٘خػَ ك٢ طٞظ٤لٚ ُزلٍٞ حُ٘ؼَ ك٤غ حكظَ حََُٓ ح٤ُٜ٘ذ حألًزَ ك٢ ًُي. ًٔخ أرخ

 ٌَّ ؿٜش ػخ٤ٗش حهظ٤خٍحص ٍٛٞ حُوٞحك٢ ٝأٗظٔظٜخ، ٝأُحف حُٔظخٍ ػٖ ٛ٘يٓش حُو٤ٜيس ك٢ ط٘

ك٠خثٜخ ح٢ُٜ٘ ٖٓ ك٤غ حُز٤خٝ ٝحُٔٞحى. أٓخ ىٍحٓش حإل٣وخع حُيحه٢ِ ُِي٣ٞحٕ كوي أظَٜص 

ع ٖٓ أٗٔخ١ٜخ ٣ٝٞٓغ ك٢  ّٞ حػظٔخى ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ ػ٠ِ حُظٌَحٍ ًوخ٤ٛش أِٓٞر٤ش رخٍُس ٣٘

ًِّ حُ٘خػَ طو٤٘خطٜخ. ٝأظ َٜص أ٠٣خ ٌٛٙ حُيٍحٓش ًؼخكش حُزي٣غ ك٢ ٜٗٞٙ )أػَحّ(، ك٤غ ٣َ

 ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٓ٘ٚ ٝٛٔخ حُـ٘خّ ٝحُطزخم.         
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 ٓوخٍٗش رخإلٗ٘خث٢ حُوز١َ أٓخ حُٔٔظٟٞ حُظ٤ًَز٢ حُزالؿ٢ كوي أظَٜ ٤ٛٔ٘ش حألِٓٞد    

ٝحُل٠خء حُؼخ٢ٗ   حُو٤ٜيس، ٢ ػالػش ك٠خءحص ُِو٤ٜيس حُٞحكيس: حُل٠خء حألٍٝ ريح٣شٝطٌِ٘ٚ ك

ٜٗخ٣ظٜخ، ٝحُؼخُغ ٣ظٌَ٘ ر٤ٖ هطز٤ٜخ. ٝك٢ ٌٛح حُل٠خء حأله٤َ ٣ظ٘خُع حألِٓٞرخٕ ػ٠ِ حكظالٍ 

حُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ ٛٞ  حُيحكغ ػ٠ِ حُٔظؼش ٝؿٔخ٤ُش حُ٘ظْحُ٘ٚ ٝح٤ُٔطَس ػ٤ِٚ. إ 

ٟٞ ٖٓ . ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٟٖٝٔ ٌٛح حُٔٔظػٖ أؿَحٟٜخ حأل٤ِٛشػيٍٝ طِي حألٓخ٤ُذ 

ٓظٔؼِش أٓخٓخ ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ٝحالٓظؼخٍس . كـخءص حُزلغ، ُْ ط٘ؤٟ )أػَحّ( ػٖ أٓخ٤ُذ ر٤خ٤ٗش 

ؿٔٞٝ ٍإٟ  ،ُ٘زٚ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔٞحهغ ؿخ٠ٓخًخٕ ٝؿٚ ح٤ٜخص ك٢ ٓؼظٜٔخ ر٤ِـش، ٝحُظ٘ز

ًّ حُ٘خػَ ٝطٍٜٞحطٚ ض ٍٛٞٛخ ًؼ٤لش يص حالٓظؼخٍس ك٠ٍٞٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ، ًٝخٗ. ًٔخ أ

. ٝك٢ ٓلخُٝظ٘خ ط٣َ٘ق اكيٟ حُٜ٘ٞٙ ٝطـخُٝ رالؿش حُـِٔش ا٠ُ ٜخ طو٤ِ٤٤شٝٓظظخ٤ُش ٝأؿِز

َّ  ك٢ ىالالطٜخ رالؿش حُ٘ٚ رؤًِٔٚ، حط٠ق ُ٘خ إٔ ر٤٘ش حٓظؼخٍحص حُي٣ٞحٕ أكو٤ش ٝىس ُْ طٌٖ ٓـ

أٓخ ٟٓٞٞع حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ . ُِو٤ٜيس ؼٔٞى١خ ًخٗض ٓظٔخٌٓش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٝكن حُٔلٍٞ حُٝاٗٔ

ّٔي ٓل ٔٞى ى٣ٍٖٝ رخُز٤٘ش حُظ٤ًَز٤ش ُِـِٔش حُؼَر٤ش ك٢ طَط٤ذ ػ٘خَٛٛخ، ٝإ كبٗٚ أرخٕ طٔ

 كيع حُؼٌْ ك٢ رؼٞ حُـَٔ كبٕ ًُي ػخثي ا٠ُ أؿَحٝ ىال٤ُش ٝٓؼ٣ٞ٘ش. 

إ رلؼ٘خ ك٢ حُٔٔظٟٞ حُيال٢ُ حُٔؼـ٢ٔ ُِي٣ٞحٕ )أػَحّ( أظَٜ حُلوٍٞ حُٔؼـ٤ٔش حُظ٢     

١ز٤ؼ٤ش ٓخى٣ش )ًخألٍٝ، ٝحُٔخء ٣ظلَى ك٤ٜخ حُ٘خػَ، كٌخٗض ٓظ٘ٞػش، ك٢ٜ ٖٓ ٜٓخىٍ 

ٝحُظٞحَٛ حُطز٤ؼ٤ش(، ٝٛ٘خػ٤ش )ًخُٞٓخثَ حُلَر٤ش(، ٝكِٔل٤ش ػو٤ِش )ًخُل٣َش، ٝحُلِْ(. طِي 

حألُلخظ ٢ٛ حُظ٢ ٣ؼٞى ا٤ُٜخ حُل٠َ ك٢ ط٤ٌَ٘ حُيالالص ٝاٟلخء حُٔؼخ٢ٗ ػ٠ِ حُظ٘ز٤ٜخص 

خ ٝؿٞى حُٔظلخػالص ح٤ُٜ٘ش ٝحالٓظؼخٍحص. أٓخ ػ٘ي ططَه٘خ ا٠ُ حُظ٘خٛخص حألِٓٞر٤ش كبٗ٘خ أىًٍ٘

 ك٢ حُ٘ٚ )حُي٢٘٣ٍٝ( ٝطؼّيىٛخ ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ، اً ًخٗض ٓ٘خرؼٜخ ٓظزخ٣٘ش: ػوخك٤ش ٝأىر٤ش 
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ٝطخ٣ٍو٤ش ٝى٤٘٣ش، ًٝخٗض ك٢ أٗٔـش حُوٜخثي َٝٗح٤٣ٜ٘خ، أػظٔي حُ٘خػَ ك٢ أؿِزٜخ ػ٠ِ 

ى٣ٍٖٝ ٝكٖٔ حإل٣لخء ىٕٝ حُٔزخَٗس، ًٝخٗض اٗٔخ٤ٗش. ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ ػَحء ػوخكش ٓلٔٞى 

 ح١الػٚ. 

إ أِٓٞد ٗخػَٗخ ٣ِٓؾ ٖٓ ٓظؼش ٝٓ٘لؼش. ٓظؼش هَحءس حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ك٢      

أٓخ٤ُزٚ ١َٝم أىحثٚ، ٝكخثيس ك٢ ا٣ٜخٍ حُـخٗذ حُٟٔٞٞػخط٢ ح١ٌُ ٣َطٌِ هٜٞٛخ ػ٠ِ 

 ه٤٠ش ٗؼذ ٝأٓش.

ًٌَط٘خ ٌٛٙ هي اٗ٘خ ال ٗئٖٓ رٜ٘خث٤ش حُزلغ حألِٓٞر٢ ٝٓليٝى٣ش ىٍحٓخطٚ، ٝإ ًخٗض ٓ     

ط٘خُٝض ؿٞحٗذ ٓؼ٤ّ٘ش ٖٓ ٗؼ٣َش ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ كبٕ حُٔـخٍ ٓلظٞف أٓخّ حُ٘وخى حألِٓٞر٤٤ٖ 

 إلرَحُ ٓٔخص ٝهٜخثٚ أهَٟ ٖٓ ى٣ٞحٕ )أػَحّ( ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ىٝح٣ٖٝ حُ٘خػَ.       
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 .1998 عويضة، دار الكتب العلمية، بًنوت
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 .1989 ، بًنوت2العربية، دار اآلداب، ط الشعرية -                                

 1984 ، القاىرة4دار غريب للطباعة، ط  عز الدين: التفسًن النفسي لألدب، -إمساعيل. 

 1963 ، القاىرة3بة النهضة ادلصرية، ط أمحد: النقد األديب، مكت -أمٌن. 
 1999 ، القاىرة4بة األجنلو ادلصرية، طاللغوية، مكتاألصوات  -إبراىيم:  -أنيس. 

 .1997 ، القاىرة4، طموسيقى الشعر ، مكتبة األجنلو ادلصرية -                      

 1998 شعري، دار العلوم، عنابةرابح: اللسانيات وتطبيقاهتا على اخلطاب ال -بوحوش. 
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 .1998 القاىرة                           
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 . 2003 القاىرة                       
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2001. 
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 1967،  بًنوت3ار الكتاب اللبناين، ط ، د1عبد الرمحان: ادلقدمة، اجمللد  -ابن خلدون. 
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 .(د.ت)



 184 
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 .1981 بية للدراسات والنشر، بًنوتالعر 

 

 انًجالد وانذوسَبد: .3

 مطبعة 25العددرللة التبيٌن، مقالة يف  اص يف شعر زلمود درويش،نعبد الرمحان: الت -زايد قيوش ،
 .2006 اجلاحظية،اجلزائر

 22اجمللد مقالة يف رللة عامل الفكر  ب الشعر العريب ادلعاصر،صالح: حنو تصور كلي ألسالي -فضل ،
 .1994 اإلعالم، مطبعة احلكومة، الكويت، وزارة 4و3العدد 

  سانية ادلعاصرة ودورىا يف الدراسات األسلوبية، مقالة يف رللة عامل مازن: االجتاىات الل -الواعر
 .1994 اإلعالم، مطبعة احلكومة، الكويت ، وزارة4و 3، العدد 22الفكر، رللد

 

  انشعبئم انجبيؼُخ: .4

 أطروحة  دلنهج واألصول( مصطفى: مصطلح الطبع والصنعة )مقاربة حتليلية ورؤية نقدية يف ا -درواش
 .2004قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة اجلزائر  دولة، هدكتورا

 سالة ر  أمنوذجا  )دلاذا تركت احلصان وحيدا( عبد القادر: جامع النص يف شعر زلمود درويش -فكراش
 .2007  لغة العربية وآداهبا، جامعة تيزي وزوقسم ال ماجستًن،

 ماجستًن قسم ، رسالة( أمنوذجا1لد)اآلثار الكاملة، اجملراوية: بنية القصيدة يف شعر أدونيس  -حيياوي 
 .2000 جامعة تيزي وزواللغة العربية وآداهبا، 

 

 انفشَغُخ:ثبنهغخ  ثبَُب ـ انًشاجغ

 
 Catherine Fromilhague et Anne Sancier-Château, introduction à l’analyse 

stylistique,  Dunot, 2éd, Paris 1996. 

 George Molinié, la stylistique, éd. P.U.F, Paris 1993. 



 186 

 Patrick Charaudeau ; Dominique Maingueneau, dictionnaire de l’analyse 

du discours, éd.du Seuil, paris 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـهـرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـهـرس
 5.............................حُٜللش ....................................يمذيخ  



 188 

 10........................................... انفصم األول: األعهىة / انًصطهخ وانًفهىو.

I. :10............................................................... حألِٓٞد 

 10حألِٓٞد ك٢ حُٔزخكغ حُؼَر٤ش حُظَحػ٤ش.................  .1

 25.......................... حُـَر٤ش. حألِٓٞد ك٢ حُٔزخكغ .2

 33................ ك٢ حُٔزخكغ حُؼَر٤ش حُليحػ٤ش.حألِٓٞد  .3

II.  36........................................ ألِٓٞر٤ش:حطـخٛخص حُيٍحٓش ح 

 37.......................................... حَُإ٣ش حُظؼز٣َ٤ش. .1

 41............................................ ُلَى٣ش.حَُإ٣ش ح .2

 44............................................ حَُإ٣ش حُز٣ٞ٤٘ش. .3

 48........................................ حَُإ٣ش حإلكٜخث٤ش. .4

 

 53....................................................انفصم انثبٍَ: إثذاػُخ اإلَمبع انشؼشٌ

I. .54............................................حُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش حُوخٍؿ٤ش 

 54............................................حُُٕٞ حُ٘ؼ١َ. .1

 58.................................................ٗٔن حُظول٤ش. .2

 68............................................ٛ٘يٓش حُو٤ٜيس. .3

II. .75..............................................حُز٤٘ش حإل٣وخػ٤ش حُيحه٤ِش 

 75............................................ر٤٘ش حُظٌَحٍحص. .1

 86..............................................ش حُزي٣ؼ٤ش.٤٘حُز .2

 

 

 

 

 100...........................................انجالغٍ. / انفصم انثبنث: انًغزىي انزشكُجٍ

I.........................100. اريحػ٤ش حألِٓٞر٤ٖ حُوز١َ ٝحإلٗ٘خث٢ 

II..................................................ٚ119. اريحػ٤ش حُظ٘ز٤ 



 189 

III................................127...... اريحػ٤ش حُز٘خء حالٓظؼخ١ٍ 

II........................................َ136. رالؿش حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤ 

I. .............................................143حُلخػَ ك٢ حُو٤ٜيس 

 

 148................................. ...........انًؼجًٍ / انفصم انشاثغ: انًغزىي انذالنٍ

I. 148ُيال٤ُش ُِٔٔظٟٞ حُٔؼـ٢ٔ..................حُٞظ٤لش حُـٔخ٤ُش ٝح 

II. .................................................159حُظ٘خٛخص حألِٓٞر٤ش 

III. .....................................172حألِٓٞد ر٤ٖ حُٔظؼش ٝحُٔ٘لؼش 

 178......................................................................خـبرـًـخ 

 182.................................................لبئًخ انًصبدس وانًشاجغ 

 .188.....................................................................انفهشط 

 

 ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

   

 

   

 

 


